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210.
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parâmetros
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215. Avaliação da sazonalidade de fontes utilizando fatoração de matriz
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MG
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216. Avaliação de diferentes metodologias para a digestão da matéria
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Petravieira Deo
217. Avaliação do Ciclo de Vida simplicada do processo de polpação
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Hamilton Ramos, Thiago Ramos, José Viegas e Márcio Leme
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218. Codigestão anaeróbia da vinhaça em reator UASB: eciência do
tratamento e potencial energético
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Juliano Siqueira, Thiago Ramos, Samantha Alencar, Luciene Siniscalchi e
Paula Assemany
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493

Josiana Gonçalves Souza, Camila Silva Franco e Ewerton de Carvalho
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494
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223.

Panorama
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tratamento
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Moura, Felipe Santan Machado e Renata Dias Françoso Brandão
253. Ação do pré-emergente Isoxautole na germinação de sementes
de sesbania (Sesbania virgata).

609

Lucas Rafael de Souza, Bruna Sampaio Crivinin, Gabriel de Souza Neves,
Lucas Amaral de Melo e Soraya Botelho
254. Avaliação da integração de dados ópticos e SAR na modelagem
do estoque de carbono em fragmentos orestais

610

Iago Oliveira e Fausto Acerbi Júnior
255. Avaliação das propriedades físicas de painéis compensados com
adesivo nanomodicado

611

Yanka Beatriz Costa Lourenço, Douglas Lamounier Faria, Elizeth Neves
Cardoso Soares, Anielly Pacheco Custódio, Diogo Antonio Correa Gomes,
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Carvalho
269.

Bioatividade do óleo essencial Cinnamomum camphora no
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Pereira Silva, Rosamara Souza Coelho, Ana Luíza Rodrigues Silva e Layla
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286. Ajuste do modelo von Bertalany na descrição do crescimento de
cedro (Cedrela ssilis) com uso da regressão quantílica

644
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394. Produtividade de progênies de Coea arabica em área infestada
por Meloidogyne exigua

861

Silvana Ramlow Otto Teixeira da Luz, Vinicius Teixeira Andrade, Gladyston
Rodrigues Carvalho e Sônia Maria de Lima Salgado
395. Qualidade bioquímica de folhas de batata-doce selecionadas para
alimentação humana

862

Andre Boscolo Nogueira da Gama, Valter Carvalho de Andrade Júnior,
Orlando Gonçalves Brito, Ariana Lemes da Costa, Eduardo Alves da Silva e
Pedro Yuri Cavasin
396. Qualidade siológica de sementes de híbridos de milho

863

Júlia Carvalho Costa, Adriano Teodoro Bruzi, Eric Vinicius Vieira Silva,
Isabela Carvalho Costa e Karina Barroso Silva
397. Quantidade da massa vegetativa em cultivares de amoreira-preta
quando submetidas às diferentes épocas de poda

864

Lucidio Henriques Vote Fazenda, Gabriel Laquete de Barros, Alisson Rocha
Aragão, Paula Nogueira Curi, Evaldo Tadeu de Melo, Pedro Maranha Peche
e Rafael Pio
398. Seleção de genótipos de batata-doce com polpa roxa intensa

865

Jeferson Carlos de Oliveira Silva, Valter Carvalho de Andrade Júnior, Maria
Elisângela Ferreira de Oliveira, Mannon Mannon Alice Santos de Castro,
Alysson Alysson Gomes Pereira, Aline dos Santos Zaqueu, Bianca Bianca
Abreu de Souza, Camila Camila Xavier Damasceno, Eduardo Allves da Silva,
Ariana Lemes da Costa, Orlando Gonçalves Brito e Júlio Sílvio de Sousa
Bueno Filho
399. Seleção de recorrente de progênies S0:2 de arroz de terras altas
para precocidade

Camila Soares Cardoso Silva, Gerald Sormanti Valenzuela, Jocilene dos
Santos Pereira, Dionatas Alex Garcia, José Manoel Colombari Filho e Flávia

866
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Barbosa Silva Botelho
400.

Seleção indireta de caracteres agronômicos de interesse ao

melhoramento genético da batata-doce

867

Ariana Lemes da Costa, Valter Carvalho de Andrade Júnior, Orlando
Gonçalves Brito, André Boscolo Nogueira da Gama, Eduardo Alves da Silva,
Júlia de Almeida Antunes e Júlio Sílvio de Sousa Bueno Filho
401. Seleção indireta de genótipos de batata-doce para cultivo em vaso
via caracteres morfoagronômicos

868

Mariana Cruz de Souza, Jeferson Carlos de Oliveira Silva de Oliveira Silva,
Eduardo Alves da Silva, Michele Valquíria dos Reis e Valter Carvalho de
Andrade Júnior
402.

SENSIBILIDADE DE MUDAS DE PITAYA VERMELHA

(Hyloreceus sp.) A HERBICIDAS

869

Gustavo Cesar Dias Silveira, Alberto Carlos Bittencourt Junqueira, Pedro
Maranha Peche, Leila Aparecida Salles Pio, Guilherme Antonio Vieira De
Andrade e Adenilson Henrique Gonçalves
403. Severidade à cercosporiose de progênies de cafeeiro em geração F5870

Mateus R. Piza, Vanessa C. Figueiredo e Cesar E. Botelho
404.

Sistema antioxidante de sementes botânicas de batata-doce

submetidas a quebra de dormência

871

Joyce Aparecida Pereira, Raquel Maria de Oliveira Pires, Dayliane Bernardes
de Andrade, Stephanie Regina de Jesus Souza, Julia Lima Baute e Ana Esther
Gonçalves
405. Teor de água de sementes de soja durante o tratamento químico
e seus efeitos na qualidade siológica em distintas temperaturas de
armazenamento

Amanda Carvalho Penido, Debora Kelli Rocha, Venícius Urbano Vilela Reis,
Ariela Pereira Mesquita, Pedro Henrique Zanqueta Semolini e Everson Reis
Carvalho

872
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406. Teores de Antocianinas, Taninos e Nitratos em dália laranja

873

Paula Aparecida Costa, Marcelo Henrique Avelar Mendes, Douglas Correa de
Souza, Thiago Sampaio Guerra e Luciane Vilela Resende
407. Teores foliares de macro e micronutrientes do cafeeiro sob calagem
em superfície

874

Gabriele Hermógenes, Mauro Faria, Silvino Moreira e Matheus Assis
408.

Teste bioquímico para avaliação da viabilidade de sementes de

Moringa oleífera submetidas à deterioração controlada.

875

Rafael Peron Castro, Moacir Pasqual e Heloisa Oliveira dos Santos
409.

Uso de moléculas sinalizadoras para indução de tolerância à

salinidade e altas temperaturas em sementes de algodão

876

Marília Mendes dos Santos Guaraldo, Bruno Pádua Nogueira Teixeira, Anna
Carolina Abreu Francisco E Silva, Jéssica Batista Ribeiro e Heloisa Oliveira
dos Santos
410.

USO DE MOLÉCULAS SINALIZADORAS VISANDO A

TOLERÂNCIA A ESTRESSE HÍDRICO EM SEMENTES DE
ARROZ

877

Jessica Batista Ribeiro, Heloisa Oliveira dos Santos, Flávia Barbosa Silva
Botelho, Isadora Gonçalves da Silva, Marcio Antônio Pereira Do Carmo e
Anna Carolina Abreu Francisco E Silva
411.

Uso do SPAD na avaliação do índice relativo de clorola

na conservação pós-colheita de diferentes tipos morfológicos de
almeirão-de-árvore.

878

Marcelo Henrique Avelar Mendes, Paula Aparecida Costa, Douglas Correa de
Souza e Luciane Vilela Resende
412. Vigor de sementes e tolerância ao tratamento com inseticidas

Jhonata C. Medeiros, Everson Reis Carvalho, Venicius Urbano Vilela Reis,
Elias Ribeiro Costa, Ariela Pereira Mesquita e Debora Kelli Rocha

879
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413. Adding climate variables to investigate agronomic traits in soybean880

Pablo de Sousa Arantes, Adriano Teodoro Bruzi, Gabriel Mendes Villela e
Júlia Carvalho Costa
414. Caracterização de clones de batata para diferentes segmentos

881

Leticia Padua, Vinicius Martins, Roberto Ribeiro, Bruna Silva, Milena
Moreira e Tiago Marçal
415. Colheita antecipada em soja

882

Klinarda Bernardo Viandro e Adriano Teodoro Bruzi
416.

Comparação entre modelos uni e multivariado na seleção de

genótipos de sorgo sacarino

883

Maiara Oliveira Fernandes, Brena Kelly da Silva Almeida, Claudio Carlos
Fernandes Filho, Aurinelza Batista Teixeira Condé, Rafael Augusto da Costa
Parrela e José Airton Rodrigues Nunes
417. Correlações entre caracteres em U. ruziziensis sob parcelas em
linha e planta individual

884

Brena Kelly da Silva Almeida, Maiara Fernandes, Claudio Carlos Fernandes,
Flávia Maria Avelar Gonçalves, Fausto de Souza Sobrinho e José Airton
Rodrigues Nunes
418.

Cymbopogon exuosus COMO CONTROLE ALTERNATIVO

DE Xanthomonas axonopodis

885

Luis Carlos Da Silva Soares, Natália Risso Fonseca, Fernanda Aparecida
Pires Fazion, José Maurílio Moreira de Figueiredo Júnior e Flávia Maria
Avelar Gonçalves
419.

Desenvolvimento e validação de uma escala diagramática para

incidência de mofo branco em discos de folhas de tabaco

Caroline Marcela da Silva, Fernanda Souza Lopes, Edson Ampélio Pozza,
Antonio Carlos Mota Porto, Luciana Aparecida Miguel e Welison Andrade
Pereira

887
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420. Distúrbios Fisiológicos Associados a Famílias de Batata

888

Luciana Miguel, Lenin Barros, Milena Moreira, Roberto Ribeiro, Bruna Silva
e Tiago Marçal
421. Distúrbios siológicos associados a formato de tubérculos em batata889

Vinicius Samuel Martins, Leticia Novais Padua, Bruna Oliveira Silva, Milena
Queiroz Moreira, Roberto Henrique de Lima Ribeiro e Tiago de Souza Marçal
422.

Estabilidade fenotípica de cultivares de café arábica em Minas

Gerais

890

Thiago Tavares Botelho, Regis de Castro Carvalho, Guilherme Soares
Salvador, Gladyston Rodrigues Carvalho, César Elias Botelho e Flávia Maria
Avelar Gonçalves
423.

Estimativa de parâmetros genéticos em programa de seleção

recorrente de arroz de terras altas

891

Felipe Pereira Cardoso, Camila Soares Cardoso da Silva, Ivan Natividade
Júlio, Arsénio Daniel Ivo Mulhanga, José Manoel Colombari Filho e Flávia
Barbosa Silva Botelho
424.

Evaluation of the Response of the Tumbeta Rice Crop to the

Number of Plants per Hole in the Irrigation System

893

Arsenio Daniel Ivo Mulhanga, Marcos Langa e Ivan Zevo
425.

Marcadores SSRs para análise de paternidade em híbridos de

Urochloa

894

Isabella C. Moraes, Welison A. Pereira, Pedro Henrique M. Carvalho, Fausto
Souza Sobrinho e Vânia H. Techio
426. Modelagem de estruturas de variância-covariância em genótipos
de Catuaí x Mundo Novo (Coea arabica)

Regis de Castro Carvalho, Thiago Tavares Botelho, Gustavo Pucci Botega,
Gabriela Ester Ferraz, Heloisa Guimarães Santos e Flávia Maria Avelar
Gonçalves

895
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427. Padrão de hibridização genômica entre Festuca ulochaeta Steud
e Festuca arundinacea Schreb

896

Yasmim Santos, Marco Túlio Ferreira e Vânia Techio
428. Parâmetros genéticos em cedro australiano

897

Heloisa Guimarães Santos, Lucas Rodrigues Rosado, Gustavo Pucci Botega,
Regis de Castro Carvalho, Thiago Vilela Tristão, Sebastião Carlos da Silva
Rosado e Flávia Maria Avelar Gonçalves
429. Potenciais genitores de feijões do tipo exportação

898

Julio Augusto de Castro Miguel, Andreza Rafaely M. José, Domingos
Armando S. Jeque, Fernanda Stark Delgado, Leticia M. Machado e Vínicius
Quintão Carneiro
430.

Potencial de populações F2 de feijão vermelho quanto a

arquitetura de plantas e produtividade de grãos

899

Domingos Jeque, Julio Miguel, Andreza Jose, Everton Cardoso, Rafaela
Carvalho, Danilo Gomes e Vinicius Carneiro
431.

Qualidade

sensorial,

expressão

gênica

e

quanticação

de

trigonelina em genótipos de café arábica

900

Gabriela Ferraz, Flávia Gonçalves, Thales Ribeiro, Vinícius Carneiro,
Marcelo Malta e Antonio Chalfun-Junior
432. Reação de resistência de cultivares de trigo à ferrugem-da-folha

901

Camila Helena Teixeira, Alan Diego Rosário Chaves, Maiara Oliveira
Fernandes, Giovane Bruno Savioli, Aurinelza Batista Teixeira Condé e José
Airton Rodrigues Nunes
433.

RESPOSTA DA SOJA À RADIAÇÃO GAMA USANDO

COBALTO 60

902

Clésio Silva, José Airton Nunes e Carlos Pulcinelli
434. Seleção de linhagens de milho por meio do esquema top-cross em
diferentes ambientes

903
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Lorena Gabriela Coelho Queiroz, Paula Mikaely Henrique Vieira, Leonardo
Freitas Viana, João Cândido Souza e Diego Ávila Pospiesz
435.

SELEÇÃO

SIMULTÂNEA

PARA

PRODUTIVIDADE,

PRECOCIDADE E ALTO TEOR DE PROTEÍNA EM SOJA

904

Vitório Antônio Pereira de Souza, Adriano Teodoro Bruzi, Laurenia Oliveira
Pessoni, Pablo de Sousa Arantes e Elaine Cristina Batista
436. Uso de covariáveis ambientais para predição e mapeamento das
adaptabilidades de clones de eucalipto

905

Leonardo O. S. Costa, Aurelio M. Aguiar e Evandro Novaes
437. VCU de linhagens de soja em clima tropical de altitude

906

Elaine Cristina Batista, Adriano Teodoro Bruzi, Felipe Ribeiro Resende,
Isadora Gonçalves da Silva e Klinarda Bernardo Viandro
438. A aquisição da estrutura silábica CCV no processo de alfabetização907

Vinícius Luís Marcelino Rabello e Raquel Márcia Fontes Martins
439. A coesão referencial: análise das expressões nominais em textos
de opinião de alunos do ensino médio

908

Cláudia Braga e Mauriceia Vieira
440. A constituição ética/estética do trabalho com o cinema em sala
de aula no ensino de língua(gem)

909

Gislaine A. Teixeira e Marco Antonio Villarta-Neder
441.

A

CONSTITUIÇÃO

VERBO-VISUAL

EM

IMAGENS

VINCULADAS AOS POST DE NOTÍCIA NO INSTAGRAM

910

Hellen Teixeira Silva e Helena Ferreira
442. A construção do ethos das deputadas Tábata Amaral e Beatriz
Cerqueira: uma análise semiolinguística

911

Lidiane Reis Alves Pimenta
443. A EMERGÊNCIA DAS E NAS VOZES NEGRAS

912
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Maria Lino e Thuany Martins
444. A iconicidade na linguagem online

913

Anderson Vitor dos Santos Mendes e Patrícia Vasconcelos Almeida
445.

A poesia no Ensino Fundamental:

reexões sobre a leitura

literária no Livro Didático

914

Gabriel Bosco Vaz da Silva e Andrea Portolomeos
446.

A

RESISTÊNCIA

DA

PROTAGONISTA

ÀS

IMAGENS

DE CONTROLE EM CIDADÃ DE SEGUNDA CLASSE E NO
FUNDO DO POÇO DE BUCHI EMECHETA

915

Thuany Martins
447. A violência no cotidiano poetizado por Adélia Prado

916

Pedro Augusto de Almeida Luciano
448. Análise da videoanimação Out Of Sight à luz da Semiótica Social 917

Isabela Vieira Lima e Helena Maria Ferreira
449.

Análise de manifestações de Engajamento, sob a teoria da

Avaliatividade, em trabalhos acadêmicos

918

Suzan Kelly Oliveira
450.

AQUISIÇÃO DA LÍNGUA POR CRIANÇAS SURDAS COM

PAIS OUVINTES

919

Alice de Fátima Vilela e Raquel Márcia Fontes Martins
451. Aquisição fonológica das líquidas: um estudo longitudinal

920

Lara Fernandes Mariano e Raquel Márcia Fontes Martins
452. As marcas de oralidade em textos multimodais: memes

921

Edina Aparecida da Silva e Raquel Marcia Fontes Martins
453.

Autocções de autoria coletiva no livro "Antologia Trans: 30

poetas trans, travestis e não-binários"

Allan Felipe Rocha Penoni e Andrea Portolomeos

923
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454. Estética, niilismo e dissonância n'O Grande Inquisidor

924

Patricio Alberto Perez Pinto e Dalva Souza Lobo
455. Estilhaços, Sobre Pindorama

925

Mariana Gama e Dalva Lobo
456.

Instigado pelo mal, atormentado pelo bem:

as relações entre

profano e sagrado na poesia primeira de Vinicius de Moraes

926

Alice Batista e Rodrigo Garcia
457.

Machado

de

Assis

e

a

denúncia

da

sociedade

brasileira

oitocentista nos contos

927

Sophia Rodrigues e Andréa Portolomeos
458.

MANUAL DA PAIXÃO DA SOLITÁRIA: LITERATURA E

TEOLOGIA À LUZ DA INTERTEXTUALIDADE

928

Leonardo de Souza e Rodrigo Garcia Barbosa
459.

MULTIMODADE E REFERENCIAÇÃO: UMA ANÁLISE A

PARTIR DO GÊNERO TEXTUAL TIRINHA CRÍTICA

929

Aline Gabrielle Correia da Costa
460. O discurso negacionista pelas autoridades políticas brasileiras na
pandemia

930

Eberton De Aguino e Márcio Cano
461. O espelho de Gastão Cruls: reexos do grotesco

931

Evandro A. Furtado e Dalva De Souza Lobo
462.

Os Povos da Terra Média: aspectos constitutivos do grupo A

Sociedade do Anel

932

Eron Marcelino da Silva e Rodrigo Barbosa Garcia
463.

Os sentidos dos corpos que dançam na escola:

subjetivação e resistência simbólica

Aline Carvalho Veiga

processos de
933
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464.

OS SORTILÉGIOS DA COR: ANÁLISE DOS EFEITOS E

DOS PROCESSOS DE (DES)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DO

NEGRO

BRASILEIRO

A

PARTIR

DAS

REFLEXÕES

PROPOSTAS PELA PSIQUIATRA NEUSA SANTOS SOUZA

934

Ana Eliza Silva Barbosa
465. Reconguração dos gêneros da intimidade: a autocção no limiar
entre a vida e a cção

935

Cleverton André Barbosa e Andréa Portolomeos
466.

Tons da memória: a memória como acontecimento no diálogo

entre museus e cultura

936

Caroline Aparecida de Lima e Marco Antonio Villarta-Neder
467. Vinícius de Moraes: O Caminho Entre a Poesia Escrita e Cantada937

Ingred Pinto e Rodrigo Barbosa
468.

A

LEI

CRIAÇÃO

14.133/2021:

DE

VALOR

PÚBLICO

SUSTENTABILIDADE

COM

BASE

NA

NAS

COMPRAS

PÚBLICAS E O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE FACE
AO

PRINCIPÍO

DO

DESENVOLVIMENTO

NACIONAL

SUSTENTÁVEL

938

Pedro Pinto
469.

A extensão universitária dialógica:

olhares e percepções de

discentes de graduação da Universidade Federal de Lavras (UFLA) 946

Karen R. Silva, Raquel F. Ananias e Viviane S. Pereira
470. A extensão universitária na visão dos bolsistas de extensão

947

Raquel F. Ananias e Viviane S. Pereira
471.

A discussão sobre o ensino de história e a formação para a

cidadania no livro didático: um levantamento bibliográco

Matheus Lopes e Regilson Borges

948
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472. Ações pedagógicas no ensino da leitura e da escrita em contexto
de pandemia

949

Leandra Souza e Ilsa Goulart
473. AMBIENTE UNIVERSITÁRIO E SOFRIMENTO PSÍQUICO:
A PERCEPÇÃO DE DISCENTES E DOCENTES SOBRE AS
POLÍTICAS EM SAÚDE MENTAL OFERECIDAS POR UMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DE MINAS

950

Maycon Pádua Reis e Regilson Maciel Borges
474. Avaliação da aprendizagem e a reorientação da prática pedagógica
em publicações cientícas

951

Valderlice Rosa De Souza e Regilson Maciel Borges
475.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NAS REDES SOCIAIS:

UM OLHAR SOBRE AS PRODUÇÕES DISPONIBILIZADAS NO
YOUTUBE

952

Luciana De Fátima Da Silva Lana Machado e Regilson Maciel Borges
476. O ensino do Ultimate Frisbee segundo os pressupostos freirianos:
uma proposição de ensino destinada à Educação Física escolar

953

Angélica Silva e Kleber Carneiro
477. O processo de avaliação da aprendizagem no ensino remoto sob
a perspectiva de professores dos anos iniciais: um estudo de caso
realizado em uma escola municipal do sul de Minas Gerais

954

Daniella Gualberto Neves e Regilson Maciel Borges
478. PERCURSOS DO CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NO BRASIL QUANTO ÁREA DE FORMAÇÃO

955

Erycles Nunes e Ana Paula Corrêa
479.

A CASA COMO UMA PROPOSTA PARA DISCUSSÕES

SOBRE ÉTICA EM SALA DE AULA

Alexandre Pereira Dantas e Alexandre Bagdonas

956
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480.

As tecnologias digitais como instrumento de mediação na

formação do conceito de número inteiro nos primeiros anos do
ensino fundamental

957

Sabrina Silva e José Antônio Araújo Andrade
481. GALILEU, ÉTICA E NATUREZA DA CIÊNCIA

958

Gabriel Henrique Geraldo Chaves Morais e Alexandre Bagdonas
482. INVESTIGAÇÃO DA GENERALIZAÇÃO DO PENSAMENTO
ARITMÉTICO

COMO

FORMA

DE

ASCENSÃO

AO

PENSAMENTO ALGÉBRICO.

960

Katia Barros e José Antônio Araújo Andrade Araújo Andrade
483.

O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO TEÓRICO A

PARTIR DE SIGNIFICAÇÕES PRODUZIDAS EM SITUAÇÕES
DESENCADEADORAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE
ÁLGEBRA

961

Manoel Júnior e José Andrade
484. Uma proposta de sequência de ensino por investigação

962

Marcela Aparecida de Paula e Rita de Cássia Suart
485.

Fenotipagem de alto rendimento aplicado ao melhoramento de

milho

963

Ewerton Lelys Resende, Adriano Bruzi, Nelson Júnior Dias Vilela, Mariane
Bianchi e Afrânio Gabriel Da Silva Godinho Santiago
486. Estudo das propriedades de funções tratadas no Ensino Médio:
uma abordagem através do Cálculo Diferencial

964

André Renan Pereira e Daiane Alice Henrique Ament
487.

RESGATANDO

O

PRAZER

EM

SE

APRENDER

MATEMÁTICA: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA APLICADA
AOS ALUNOS DO SEXTO ANO

Thaise Graciele Castro Silva e Antonio Marcos Ferreira da Silva

965
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488.

AVALIAÇÃO

DA

CONTAMINAÇÃO

DO

SOLO

POR

POLUENTES INORGÂNICOS DE UM DEPÓSITO DE LIXO
URBANO EM ILICÍNEA-MG

966

Lílian Cardoso de Oliveira Nascimento Vilela e Yuri Lopes Zinn Lopes Zinn
489.

DINÂMICA

DO

USO

E

OCUPAÇÃO

DO

SOLO

NO

INTERIOR E ENTORNO DA RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚANILZINHO/PA, 1993-2019

967

Lucélia Moraes e Yuri Zinn
490.

Panorama do uso de lagoas de estabilização no tratamento de

esgoto no estado de Minas Gerais

968

Patrick Cláudio Nascimento Valim e Mateus Pimentel Matos
491. Sorção de fósforo por biocarvão de bagaço de cana-de-açúcar sem
ativação química e ativado com óxido de magnésio

969

Ana Carolina Simplício de Castro, Marcolina Rosa Souza Alves e Ronaldo
Fia
492.

Avaliação da qualidade de corpos de fruticação de diferentes

espécies do gênero Pleurotus por parâmetros colorimétricos

970

Danilo Abreu, Fernanda Pereira, Monique Silva, Elisângela Carvalho e
Roberta Piccoli
493.

Biodegradation

of

glyphosate

by

microbial

consortia

and

characterization of the rhizospheric microbiota of coee trees grown
in the state of Espírito Santo

971

Mariana Paula e Victor Pylro
494.

Controle

de

endósporos

de

Clostridium

botulinum

por

conservantes naturais

Juliana Junqueira Pinelli, Paula Benoso, Débora Lemos da Silva, Clara
Mariana Gonçalves Lima, Bruna Azevedo Balduino, Monique Suela Silva,
Anderson Henrique Venâncio e Roberta Hilsdorf Piccoli

972
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495. Detecção de avonoides em celulose bacteriana

973

Marcela Mota, Juliano Oliveira e Cristina Ferreira
496. Fungos da Antártida como potenciais produtores de enzimas

974

Gabriel Romão, Fabiana Passamani, Luciana Ribeiro e Cristina Silva
497. Identicação de cepas selvagens de bactérias ácido-láticas isoladas
de Queijo Minas Artesanal

975

Fernanda Pereira, Danilo José Machado de Abreu, Monique Suela Silva e
Roberta Hilsdorf Piccoli
498. Matriz alimentar não láctea como proteção para células potenciais
probióticas durante digestão simulada

976

Iara Ferreira, Dirceu de Sousa Melo, Disney Ribeiro Dias, Cíntia Lacerda
Ramos e Rosane Freitas Schwan
499. Perl de fermentação de Kombucha a base de café arábica

977

Paulo Sérgio Pedroso Costa Júnior e Rosane Freitas Schwan
500. Perl microbiológico de silagens de capim elefante cultivar BRS
Capiaçu ensilado com diferentes teores de matéria seca e novos
inoculantes

978

Rafael Carvalho Amaral, Viviane Camila de Souza, Beatriz Ferreira Carvalho
e Carla Luiza da Silva Ávila
501.

Prevalência do operon sfraAABCD (surfactina) em Bacillus

subtilis: uma análise pangenômica

979

Julie Ferreira, Dirceu Melo, Luiz Roesch, Alessandro Varani, Marcos Tótola,
Cristina Batista e Victor Pylro
502.

Produção de ácido L-glutâmico por bactérias do ácido lático

isolada de café despolpado

Juliete Gomes de Lara de Souza, Andreísa Teixeira de Castro, Angélica
Cristina de Souza, Rosane Freitas Schwan e Disney Ribeiro Dias

980
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503. Produção de enzimas fúngicas para degradação de bagaço de cana
em biorreator de coluna

981

Clara Resende de Souza Castro e Cristina Ferreira Silva E Batista
504.

Prospecção de enzima amilase por Issatchenkia orientalis

utilizando

Fermentação

Submersa
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Prefácio
Anais do XXX Congresso da Pós-Graduação da Universidade Federal de
Lavras

Mensagem da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
O Congresso da Pós-graduação da UFLA é um evento organizado pela Pró-reitoria
de Pós-graduação (PRPG), com o apoio das coordenações e das secretarias dos 43
Programas de Pós-graduação e das oito Unidades Acadêmicas.
O

referido

evento

socialização/divulgação

da

representa

uma

produção

cientíca

oportunidade
desenvolvida

singular
no

âmbito

para
da

a
Pós-

Graduação, para a ampliação das interações entre pesquisadores, para a popularização
dos resultados das pesquisas sistematizados por discentes e docentes.
A 30ª edição do Congresso da Pós-Graduação tem como tema 

a favor da vida:

A Ciência

Universidade um bem para todos e contou com uma

programação diversicada, problematizando questões ligadas à produção cientíca,
sendo uma palestra de abertura intitulada Universidade como fator essencial ao
desenvolvimento sustentável e cinco palestras concomitantes, abrangendo diversas
áreas do conhecimento.

O Congresso da Pós-Graduação contou também com a

submissão e com a apresentação de trabalhos,

na forma de workshop/reuniões

organizados pelas Coordenações dos Programas de Pós-graduação.
Nesta edição, os discentes participantes submeteram trabalhos cientícos, nas
modalidades resumo simples, expandido ou artigo completo. O processo de avaliação
dos trabalhos foi realizado por comissões designadas pelos Coordenadores de Programas
de Pós-graduação,

compostas por docentes e/ou pesquisadores de pós-doutorado

pertencentes aos Programas de Pós-graduação. Após o processo de avaliação, foram
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selecionados 600 trabalhos, que integram esta publicação - os Anais da 30ª edição do
Congresso da Pós-graduação.
Nesse

sentido,

esta

publicação

representa

um

momento

ímpar,

seja

pela

comemoração de 30 anos de um evento cientíco que tem por objetivo registrar e
divulgar a produção acadêmica no contexto da pós-graduação da UFLA, seja pelo
contexto atual em que se discute a relevância da pesquisa cientíca como uma forma
de produzir conhecimento sistemático e conável.
A pesquisa cientíca, nas diferentes áreas do conhecimento, possui um exponencial
valor para a sociedade. Essa importância está ligada, entre várias outras dimensões, à
cura de doenças, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, ao pensamento crítico
e reexivo, à dinamização dos processos de gestão administrativa, ao desenvolvimento
agrário, à melhoria da qualidade de vida da sociedade. Por meio da ciência, é possível
antecipar e minimizar problemas de ordem social, econômica, política e cultural. Assim,
as pesquisas realizadas imputam possibilidades de inovação, seja na dimensão material,
seja na dimensão conceptual, nas diferentes áreas do conhecimento: ciências agrárias,
ciências biológicas, ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas,
linguística e letras, ciências exatas e da terra, engenharias e multidisciplinar.
As palestras e a apresentação dos trabalhos que integram a programação do
Congresso de Pós-graduação se constituem como atividades que buscam promover a
divulgação dos saberes produzidos sobre os modos de pensar e de fazer a ciência na
contemporaneidade e sobre temáticas inerentes aos projetos de pesquisa desenvolvidos
por docentes e discentes.
Promover espaços para a sistematização da produção cientíca desenvolvida no
âmbito dos Programas de Pós-graduação representa uma proposta para superar o
desao relacionado à aproximação com a sociedade, seja para a prestação de contas
relativa aos investimentos em pesquisas, seja para garantir o acesso à informação acerca
do desenvolvimento cientíco.
A falta de conhecimento por parte da sociedade sobre as potencialidades da ciência
para a melhoria da qualidade de vida da população tem representado um desao para as
Universidades, uma vez que os questionamentos acerca da validade das pesquisas têm
sido recorrentes, notadamente, com o advento da internet e com o contexto pandêmico,
como um modo de convencimento social para justicar a diminuição de investimentos
nesse campo.

86

Por isso, todo esse conhecimento gerado nas Instituições de Ensino precisa chegar à
população, pois com essa aproximação, os progressos propiciados pelos resultados das
pesquisas carão mais evidentes.
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EDUCAÇÃO PROFISSINAL: uma revisão sistemática
Diego Pereira Costa¹, Daniela Meirelles Andrade¹
¹Departamento de Administração e Economia – Universidade Federal de Lavras
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
diego.costa@estudante.ufla.br, daniela.andrade@ufla.br
Palavras-chave: Educação. Educação de Jovens e Adultos. Educação Profissional.

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é influenciada pela trajetória
do trabalho. O perfil do aluno dessa modalidade de ensino é formado por sujeitos que
tiveram que abandonar os estudos para trabalhar, além de jovens que não conseguiram
frequentar a escola no período adequado por questões diretas ou indiretamente ligadas a
sua condição econômica, social ou cultural (SOUZA, 2012). Tais aspectos revelam que o
perfil dos alunos que ingressam nessa modalidade de ensino é formado pelos agentes de
baixo poder aquisitivo (DANTAS, 2020). O formato de uma educação voltada para
jovens e adultos vem desde o período colonial pelas tentativas de educar a população
pelas ações missionárias dos jesuítas, a fim de “ensinar” práticas de comportamentos para
o funcionamento da economia colonial (HADDAD e DI PIERRE, 2000). A proposta de
uma educação para jovens e adultos fica refém de um sistema que busca atender as
necessidades do modelo econômico (RUMMERT e VENTURA, 2007) com políticas
neoliberais (FRIEDRICH, BENITE, BENITE e PEREIRA, 2010) que influencia as
diretrizes da educação (DEITOS, LARA e ZANARDINI, 2015), transparecendo a
ideologia governamental (SÁ, MOURA e HENRIQUE, 2020). A Lei nº 9.394/1996 que
trata sobre as Diretrizes e Bases da Educação, no que se refere a Educação de Jovens e
Adultos, cujo foco deve estar voltada a educação profissional (BRASIL, 2008). Assim,
discutir o currículo, a interdisciplinaridade, a transversalidade e as possibilidades para
ingressar os sujeitos no ambiente escolar é fundamental. Sendo assim, o objetivo desta
pesquisa é refletir acerca das políticas educacionais brasileira da educação de jovens e
adultos contribui para a formação profissional. A fim de compreender como essa relação
ocorre, foi adotada a revisão sistemática através de pesquisa e da seleção de artigos
completos nas bases de dados da SciELO, Web of Science e a base Scopus, o que, ao
final, resultou em uma amostra de dez artigos que compõem a nossa pesquisa. Concluise que o currículo da EJA reverbera um discurso pautado pela lógica do mercado,
tornando frágeis as tentativas de construir um currículo pautado na formação de sujeitos
ativos socialmente e, preparados para contribuir com o desenvolvimento do país, pois,
conforme os resultados, a dinâmica do mercado segue uma tendência global que ignora a
realidade social existente, as características de cada país, a importância de qualificar o
sujeito para o exercício profissional e social, possibilidades de um currículo para a
aprendizagem empreendedora, e não para atender a um sistema de produção voltada a
formação de mão de obra de baixo custo e descartável.
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Palavras-chave: Investimentos, multinacionais, paraísos fiscais.

Ao longo das décadas, vários acontecimentos motivaram as multinacionais a
transferirem recursos para os paraísos ficais, como forma de investimentos. Alguns
fatores como a localização do país de origem, políticas fiscais, instabilidade econômica,
corrupção, diversificação da carteira e a proteção do patrimônio impactaram essas
tomadas de decisões. A literatura existente baseada nos investimentos das multinacionais
em paraísos fiscais aponta que os impactos imediatos dependem do setor, tamanho e ainda
das estratégias utilizadas. Diante disso, o objetivo do presente artigo foi realizar uma
bibliometria para identificar os artigos que investiguem os determinantes dos
investimentos das multinacionais em paraísos fiscais. A bibliometria é uma técnica que
permite identificar o estado recente da arte acerca de determinado tema, de maneira que
analisa os seus campos de conhecimentos, suas linhas teóricas já estudadas e as lacunas
existentes para novos estudos. Para isso, foi realizada a busca por artigos publicados nas
áreas de ciências sociais, administração, economia, contabilidade e finanças e que
englobasse o período de 1990 a 2021. Foram selecionados 25 artigos nas base Web of
Science- coleção principal (Clarivate Analytics) e a Scopus (Elsevier). Os artigos foram
analisados com auxílio dos softwares Myendnotewe, Citnetexplorer, e VOSviewer e
planilhas do excel e divididos em três correntes de pesquisa: tamanho e setor das
multinacionais, localização do país de origem e nível de internacionalização. Assim
sendo, os resultados mostram que o nível de internacionalização e tamanho das
multinacionais fazem com que elas optem por transferir grandes remessas de recursos
para os paraísos fiscais, objetivando a proteção do patrimônio e realocação de impostos e
o resultado imediato dessa transferência de recursos é a mitigação dos riscos e
alavancagem financeira. No que tange, à localização do país de origem, foi observado que
as grandes remessas de recursos foram dos Estados Unidos, seguido da Europa e América
Latina.
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Palavras-chave: Externalidades, mineradoras, emprego.
Impactos negativos provenientes da mineração geram questionamentos acerca de seu
custo-benefício socioeconômico. Apesar da degradação ambiental e dos riscos
associados aos rompimentos das barragens de rejeitos, as empresas mineradoras tendem
a exercer papel central nas economias dos estados e municípios. Dessa forma, a
importância da mineração como atividade produtora de matéria-prima essencial ao bemestar da população e à atividade econômica confronta com seus potenciais impactos
ambientais e sociais. Nesse sentido, a questão de pesquisa que este trabalho visa a
responder é: quais as externalidades positivas provocadas pelas empresas de mineração
aos territórios onde estão estabelecidas? O principal objetivo é investigar as
externalidades positivas geradas para o emprego em locais com em que essas
organizações mineradoras estejam presentes. Para tanto, propõe-se identificar as
variáveis que definem a presença dessas empresas no território e analisar os
transbordamentos no emprego gerados por elas gerados. A metodologia utilizada neste
estudo consiste no modelo Propensity Score Matching (PSM), que mensura o impacto
das mineradoras no território, comparando os grupos de controle (municípios sem
barragens) e tratamento (municípios com barragens) por meio de variáveis
socioeconômicas. A amostra compõe-se de 840 municípios mineiros, dos quais 58
possuem empresas mineradoras. Os resultados encontrados sugerem que os municípios
que têm empresas mineradoras instaladas em seu território possuem uma proporção
maior de empregos relativos do que aqueles que não as possuem. A diferença entre o
nível de empregos relativos em municípios com barragens e sem barragens foi
significativa e positiva, em 4% a mais. Assim, de acordo com os resultados encontrados,
pode-se afirmar que mesmo com os riscos envolvidos nas atividades de empresas
mineradoras, a presença dessas organizações pode provocar externalidades positivas ao
território onde estão estabelecidas representadas, neste estudo, pelo nível de empregos
relativos.
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Palavras-chave: Internacionalização. Fatores institucionais. Revisão integrativa.
Resumo. Os países possuem diferenças no nível institucional devido a evolução e
complexidade das instituições. A literatura existente baseada na teoria institucional tem
observado como as instituições dos países emergentes diferem, e como esses fatores
influenciam as estratégias das empresas. A seleção de estratégias adotadas pelas empresas
é contextualmente dependente do ambiente econômico que está localizado. Mesmo
contando com diversas pesquisas, a análise desses fatores institucionais está amplamente
desconectada na literatura. Diante disso, o objetivo do presente artigo foi realizar uma
revisão integrativa para identificar quais os fatores institucionais que estão sendo
apontados na literatura como propulsores para o processo de internacionalização das
empresas. Para isso, foram alisados 33 artigos selecionados nas bases Web of Sciencecoleção principal (Clarivate Analytics) e a Scopus (Elsevier). Esses foram divididos em
quatro correntes de pesquisa: países desenvolvidos, países em desenvolvimento, nível
regional e pequenas e médias empresas. Sobre os fatores institucionais que afetam o
processo de internacionalização das EMNs, os artigos da subseção indicam que as
empresas estão dispostas a saírem de suas economias de origem em busca de recursos
para o desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de produtos superiores. Os
fatores institucionais propulsores do processo de internacionalização das EMNEs os
fatores mais citados foram a distância cultural, propriedade estatal, proteção de direito,
corrupção, risco político e reformas econômicas. Em relação aos fatores regionais, a
liberalização econômica e o ambiente jurídico foram os fatores mais citados como
motores para a internacionalização das empresas. Por fim, outra categoria que emergiu
nos artigos da amostra foram as pequenas e médias empresas, no qual os fatores sistema
tributário e judicial e a orientação global dos diretores. O apoio do governo foi o único
fator apontado nas quatro categorias identificadas como motivadores para a
internacionalização
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O presente trabalho descreve o ofício artesanal de Olaria-Candeal, em Cônego
Marinho – MG, como prática de empreendedorismo social pela produção de peças de
barro. Empreender é um fenômeno que reflete o potencial de valor e criatividade do
sujeito diante das oportunidades (GOSS et al, 2011). Nesse sentido, o
empreendedorismo social emerge como uma subárea do empreendedorismo, já que a
sua aplicação resulta no impacto social causado na comunidade, por meio da solução de
problemas coletivos e pela criação de inovação social (BEZERRA-DE-SOUSA e
TEIXEIRA, 2019). De certo, o empreendedorismo nos revela características pertinentes
para o desenvolvimento do indivíduo e do meio no qual está inserido. Assim, o que
torna esta pesquisa pertinente é a cultura das peças de barro como herança que perpassa
as gerações. São mães, avós e tias as guardiãs e responsáveis por ensinar a arte de
modular o barro as novas gerações (LIMA, 2012). Para Dolabela (2003), o
comportamento que define as características de um empreendedor é nato do ser
humano, necessita ser estimulado. A pesquisa tem como objetivo entender o contexto
histórico-cultural para a produção das peças de barro para compreender a presença do
empreendedorismo nesse espaço. A abordagem da pesquisa é qualitativa e exploratória,
sendo realizadas entrevistas semiestruturadas com as artesãs. Conclui-se que o ofício
artesanal vem contribuindo para o protagonismo feminino e para a promoção da cultura
autóctone da atividade artesanal. A relação do sujeito com o barro exercita e estimula
seu desenvolvimento, “principalmente para a formação como ser global, sensível e
profissional realizador (...) (STORI, 2003, 41)”. Outro ponto evidenciado é a
responsabilização das artesãs durante todo o processo de criação das peças, o que as
fazem adaptar-se em função das mudanças (naturais ou humanas) provocadas no
ambiente em que estão inseridas. As características de autonomia, iniciativa,
autoconhecimento, inovação e criatividade foram identificadas, seja na negociação com
seus clientes ou confeccionando peças que não estão no seu catálogo, fazendo-as a
arriscar-se em meio a um processo inovador, contribuindo para movimentar a economia
local, gerar renda ou complemento para o orçamento familiar, além de manter as
atividades do Centro Cultural de Artesanatos da Olaria, espaço esse onde as peças são
produzidas e disponibilizadas para a comercialização. Por fim, a relação das artesãs com
o barro proporciona aspectos de um comportamento empreendedor e uma tendência a
ser investigada sobre a formação de artesãs empreendedoras.
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O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. De acordo com a ABIC Associação Brasileira da Indústria de Café (2020), os números de consumo revelam
que, apesar da crise econômica, gerada pela pandemia do COVID-19, que afetou
diversos setores em 2020, a procura por café seguiu seu ritmo de crescimento: 1,34% de
alta em relação ao mesmo período analisado no ano anterior (ABIC, 2020). O objetivo
deste estudo foi analisar através de variáveis relacionadas com questões comerciais no
agronegócio café, a percepção e o nível de concordância dos respondentes (produtores)
no que tange as relações contratuais, os possíveis mecanismos de trocas com outros
agentes (com ou sem o envolvimento de capital) bem como verificar se o público-alvo
do estudo busca financiamentos fora do sistema tradicional financeiro (Bancos e
Instituições financeiras, por exemplo) sob o prisma da teoria de Barter Credit. Este
estudo caracteriza-se como exploratório descritivo, de natureza quantitativa. A
amostragem foi do tipo não probabilística, por conveniência através de questionário
estruturado, elaborado dentro da plataforma do Google Forms, enviado por
conveniência via rede social Whatsapp e aplicado entre 26 de março de 2021 a 05 de
abril de 2021. Ressalta-se que foi pertinente à pesquisa a coleta dos dados através da
aplicação do questionário no período em questão visto que a pandemia do COVID-19 já
perdura em nosso país a mais de um ano, utilizando-se o Software Statistical Package
for Social Science for Windows (SPSS) para o tratamento dos dados. Após a descrição
dos Grupos (Clusters), o “Grupo 1” possui uma renda superior ao “Grupo 2”, porém
similar ao “Grupo 3”; utilizam poucos contratos; possuem interesse em financiamentos
fora do tradicional sistema financeiro; detêm uma área rural maior do que o perfil do
“Grupo 2”; e realizam operações de trocas, porém há uma tendência de optarem por
operações sem envolvimento de capitais. Como base nos dados apurados, percebe-se a
relevância deste tipo de pesquisa mercadológica na geração de novas perspectivas.
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Nas últimas décadas, o consumo por produtos mais saudáveis, sem agrotóxicos e
que respeite ao meio ambiente assim como a comunidade em que são produzidos, como
é o caso dos produtos orgânicos, tem apresentado um crescimento significativamente no
Brasil e no mundo e os desafios para obtê-los também aumentaram. O objetivo deste
estudo foi analisar as percepções dos consumidores de produtos orgânicos durante o
período da pandemia do COVID-19 e, diante os resultados, fornecer uma perspectiva no
âmbito do processo empreendedor para o fomento de novas políticas mercadológicas
nesta área de suma importância ao país. Este estudo caracteriza-se como exploratório
descritivo, de cunho analítico quantitativo. Foram utilizados predominantemente dados
primários neste estudo. Foi aplicado um questionário estruturado, elaborado dentro da
plataforma do Google Forms, que foi enviado por conveniência via WhatsApp e
aplicado entre 30 de março à 04 de abril de 2021. Para o tratamento dos dados, utilizouse o Software SPSS. Considerando os coeficientes de duas funções discriminantes
canônicas padronizadas, podemos inferir que as seguintes variáveis foram aquelas que
discriminaram os três grupos, conforme agrupadas a seguir: (A) variáveis relacionadas
sobre os conhecimentos de produtos orgânicos - (i) “Alimentação consciente está
associada com alimentos sem agrotóxicos”; (B) variáveis associadas com o nível de
concordância dos respondentes a respeito do consumo de produtos orgânicos - (ii)
“Consome produtos orgânicos mais de três vezes por semana”; (iii) “Leva em conta
características dos produtos orgânicos na hora da compra”; (iv). De forma geral, notouse que o consumo de produtos orgânicos abrange todas as faixas etárias da amostra em
questão sendo em sua maioria pessoas jovens, com alto nível de escolaridade e renda
familiar média que variam entre as faixas de até cinco salários e/ou de seis a dez
salários, que mesmo tendo acesso às redes sociais, mas não utilizam de site para fazer
buscas ou compras de produtos orgânicos.
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Resumo Simples
Várias são as abordagens e teorias quando se pretende estudar e compreender os mercados
sob uma perspectiva clássica. Entretanto, ao procurar estudos de mercados sob uma ótica
sociológica (ou sociotécnica), pode ser percebido que ainda há uma lacuna de estudos sob
essa vertente. Foi somente após a década de 1980 que os sociólogos começaram a
concentrar sua atenção aos mercados, analisando-os como estruturas sociais concretas
(BAKER, 1984; RECKWITZ, 2002).
Schatzki (2001, p. 10), por exemplo, comenta que muitos autores já abordaram assuntos
como “estruturas”, “sistemas”, “significado”, “mundo da vida” entre outros temas sobre
o elemento social genérico. Mas para o autor, muitos teóricos concederiam as "práticas"
uma respeitabilidade semelhante a estes esforços anteriores de estudo do social (estrutura,
sistemas, significado, mundo da vida etc.). As abordagens das práticas e a construção
social desafiam o acadêmico contemporâneo em diversas disciplinas, como filosofia,
teoria cultural e história, sociologia, antropologia e estudos de ciência e tecnologia. A tais
disciplinas, há muitas referências que as conduzem para além dos dualismos
problemáticos atuais e das formas de pensar. Cite-se por exemplo os pensadores da prática
filosófica, como Ludwing Wittgenstein, Hubert Dreyfus e Charles Taylor que sustentam
que as construções sociais discorrem sobre sujeitos e objetos, destacando o conhecimento
não proposicional e iluminam as condições de compreensividade (SILVA et al, 2020).
E é nesta diligência que este trabalho tem o objetivo de elaborar um modelo conceitual
(framework) alternativo para o estudo de mercados, permitindo identificar o mercado
como sendo configurado por um conjunto de práticas e pressupostos que abriga valores,
crenças e convicções socioculturais e históricas, além das práticas sociotécnicas. O
caminho que fora escolhido, é o de investigar o processo de constituição e reconfiguração
dos mercados, ou seja, as práticas que tornam os mercados reais e que os moldam
constantemente. O modelo conceitual proposto consiste em quatro categorias de análise,
a saber, (i) historicidade, (ii) método de produção e seu efeito simbólico, (iii)
regulamentações do mercado, e (iv) práticas sociotécnicas.
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio complexo relacionado ao
desenvolvimento neurológico e questões neurocomportamentais. Por se tratar de um
transtorno com grupo diversificado de etiologias, seu diagnóstico, tratamento e possível
cura são pouco ou quase nada elucidados. Dentre as disfunções moleculares encontradas
no indivíduo autista estão àquelas que interferem na síntese de proteínas sinápticas
provocando alterações que desencadeiam os comportamentos autísticos. O objetivo
deste trabalho é a investigação de ligantes em potencial que possam inibir proteínas
relacionadas a síntese, manutenção e motilidade de neurônios e sinapses. As duas
proteínas relacionadas a síntese e manutenção proteica trabalhadas aqui são o complexo
de tradução eucariótica (eIF4E- eIF4G) e o receptor metabotrópico de glutamato 5
(mGluR5). O primeiro passo para dar início aos estudos teóricos foi baixar as proteínas
no PDB (Protein Data Bank), sendo que os códigos PDBs baixados foram
respectivamente 5T46 e 6FFI. Na sequência, inibidores em potencial de ambas proteínas
(já testados e validados) foram tomados por base para aplicação da técnica de Triagem
Virtual. Para o complexo eIF4E- eIF4G o inibidor escolhido foi o 4EGI-1 e para a
proteína mGlurR5 o ligante M-MPEP. Após a escolha dos inibidores, ambos passaram
pelo processo de Triagem Virtual, no caso do ligante 4EGI-1 apenas seu sítio
farmacofórico passou pela busca nos bancos de substâncias químicas PHARMIT e
ZINC PHARMER (600 compostos foram encontrados). Em seguida, as moléculas
potencialmente tóxicas (FAF-drugs) foram eliminadas, resultando em 167 ligantes que
foram tratadas e otimizadas no Gaussian 09W usando DFT B3LYP. O cálculo de cargas
foi realizado no Spartan 14, o mesmo procedimento encontra-se em andamento para o
ligante M-MPEP. O redocking no MVD® ocorreu com ambas as proteínas 5T46 e 6FFI
resultando em um RMSD menor que 2Å, validando a metodologia. Desde então
programa MVD® (Molegro Virtual Docker) cuja função MolDockscoring é o PLP
(Piecewise Linear Potential) vem sendo usado como método para analisar a interação
entre ligantes e proteínas. A próxima etapa é escolher os 10 melhores ligantes de cada
proteína para que sejam realizados cálculos de dinâmica molecular.
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Equipamentos de fácil operação, portáteis, robustos e de baixo custo constituem
um campo em importante desenvolvimento na agroindústria com o propósito de garantir
a segurança e a qualidade dos alimentos. Diante disso, este trabalho objetivou o uso de
um dispositivo baseado em um sensor de cor RGB com iluminação ultravioleta (UV) e
branca na autenticação de azeite de abacate. Esta abordagem pode ser uma solução para
triagens mais rápidas, sem o uso de reagentes e não demandando conhecimento técnico
avançado para operação do equipamento, além de ser um método de baixo custo. O
protótipo se caracteriza por possuir duas possibilidades de iluminação: luz branca e luz
UV a 395 nm, a qual, em tese, pode fluorescer alguns pigmentos do azeite e melhorar a
eficiência do método. Dessa forma, foram estabelecidas duas condições na leitura das
amostras no protótipo: a primeira condição usando luz branca e a segunda usando luz
UV. A resposta instrumental consistiu em valores de RGB fornecidos por um sensor
colorimétrico TCS34725. Foram preparadas amostras de azeite de abacate virgem
contendo de 5 a 50 % (v/v) dos óleos de canola, girassol, milho, oliva ou soja. Os
valores de RGB obtidos com o equipamento foram então usados como descritores em
modelos preditivos para determinação da porcentagem dos outros óleos adicionados ao
azeite de abacate. Os modelos foram obtidos por Regressão Linear Múltipla (MLR) ou
Máquina de Vetor de Suporte por Mínimos Quadrados (LS-SVM). A acurácia da LSSVM foi superior à da MLR. A melhor condição analítica foi aquela em empregou
iluminação com luz branca. Apesar de o R2 ter sido superior a 0,95 nas duas condições
de iluminação, os RMSEs foram menores ao empregar luz branca, sendo 2,2 para canola
e milho; 1,2 para oliva e soja e 0,8 para girassol. Portanto, o protótipo e a metodologia
proposta mostrou potencial para ser utilizado para triagens na autenticação de azeite de
abacate, tendo como vantagens a portabilidade e a possibilidade de ser configurado para
operação com um celular, viabilizando análises in loco.
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Os herbicidas benzamídicos consistem de uma classe de inibidores do sistema
fotossintético II (FSII) e são utilizados para o controle de plantas daninhas. Um grupo
de 80 benzamidas foi selecionado da literatura [1,2,3] com o objetivo de se criarem
modelos MIA-QSAR com a capacidade de relacionar as características estruturais
desses compostos com a sua capacidade de inibição do FSII (pIC50). Como estratégia,
inicialmente, foram geradas imagens bidimensionais (2D) no programa GaussView. As
representações matriciais dessas imagens moleculares foram sobrepostas e desdobradas
em uma matriz de pixels, onde cada linha corresponde a uma molécula, enquanto as
colunas correspondem aos valores de pixel para cada coordenada das imagens originais.
A partir dessa matriz, obtiveram-se os descritores moleculares após a exclusão das
colunas com variância zero. No GaussView, os átomos nas moléculas são representados
por círculos de tamanhos proporcionais aos respectivos raios de Van der Waals e
apresentam diferentes cores. Essas cores, constituídas de pixels com valores contidos na
escala RGB (de 0 a 765), foram substituídas por valores quimicamente relevantes, ou
seja, valores proporcionais às grandezas atômicas raio de Van der Waals (rVdW, que deu
origem ao Modelo 1), eletronegatividade de Pauling (ε, que deu origem ao Modelo 2) e
a razão rVdW/ε (que deu origem ao Modelo 3). Com o auxílio da ferramenta Chemoface,
foram gerados os modelos QSAR, utilizando-se o método de regressão por mínimos
quadrados parciais (PLS). Foram utilizadas 4 variáveis latentes na modelagem e 20
moléculas teste selecionadas via algoritmo Kennard-Stone. O modelo apresentou os
seguintes resultados: pScore (%) para os três modelos, respectivamente: 77,1%, 77,9% e
70,4%. Esses valores correspondem à média dos parâmetros r2, cr2p, q2, r2teste e r2m.
Consequentemente, os modelos construídos demonstraram ser estáveis, confiáveis e
com elevado poder de previsão, podendo ser utilizados na previsão de novos compostos
eventualmente propostos.
1 HONDA, I.; YONEYAMA, K.; IWAMURA, H.; KONNAI, M.; TAKAHASHI, N.; YOSHIDA, S.
Agric. Biol. Chem. 1990, 54, 1227-1233.
2 IMRAMOVSKY, A.; PESKO, M.; FERRIZ, J. M.; KRALOVA, K.; VINSOVA, J.; JAMPILEK, J.,
Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 4564-4567.
3 SHARMA, M. C., Interdiscip. Sci. Comput. Life Sci. 2016, 8, 109-121.
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As moléculas tricetônicas são reconhecidas pelo potencial herbicida devida a
capacidade em interagir e inibir a enzima hidroxifenilpiruvato dioxigenase (HPPD),
essencial as plantas no metabolismo da L-tirosina. No objetivo de identificar possíveis
candidatas com atividades biológicas desejáveis, moléculas análogas de niacina-tricetona
e 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-ona foram construídas por meio do software GaussView
e empregadas no método MIA-QSAR, em que os descritores moleculares correspondem
a valores de pixels RGB e foram recodificados para a consideração dos efeitos de
eletronegatividade (ε), raio de van der Waals (rvdW) e pela razão rvdW/ε. O método de
regressão PLS foi utilizado para relacionar a matriz de descritores com os valores
correspondentes ao pIC50 de cada molécula, enquanto a validação dos modelos foi feita
utilizando um procedimento de bootstraping. O melhor resultado estatístico obtido foi
para o modelo de rVdW/ε, cujos valores médios para 15 repetições foram: número de
componentes PLS = 3,33, R2 = 0,823 ± 0,022, Q2 = 0,685 ± 0,027, R²pred = 0,702 ± 0,099,
sendo todos os valores aceitáveis por estarem acima de 0,6, evidenciando o caráter
preditivo dos modelos confeccionados. Para a proposição de novos candidatos, o gráfico
Mia-Plot e os substituintes presentes nas moléculas de maior pIC 50 foram avaliados,
resultando em 42 moléculas propostas. A partir do cálculo de predição das atividades dos
compostos até então desconhecidas, observou-se que 12 propostas apresentaram valores
melhores que a mesotriona, composto comercialmente utilizado de mesmo modo de ação,
dentre as quais 7 compunham as dez melhores moléculas, com representantes ocupando
a 1ª e 3ª colocação.
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A contaminação de alimentos por Aspergillus carbonarius, um fungo
micotoxigênico produtor de ocratoxina A, é um dos principais fatores para perda de
alimentos, além de ser um empecilho para a exportação de commodities. Produtos
naturais que apresentam atividade antifúngica como os óleos essenciais bem como
alguns de seus constituintes químicos isolados, estão sendo estudados para inibir o
desenvolvimento de fungos micotoxigênicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
atividade antifúngica do monoterpeno β-citronelol encontrado em óleos essenciais de
Eucalyptus citriodora, e Cymbopogon nardus, sobre o fungo A. carbonarius. O ensaio
para verificação da atividade fungitóxica foi realizado aplicando o teste de fumigação in
vitro. Inicialmente o monoterpeno β-citronelol foi diluído em dimetilsulfóxido (DMSO)
nas concentrações de 50 a 3000 μL.L-1. Posteriormente em uma placa de Petri, foram
adicionados 15 mL de meio de cultura Czapek Yeast Extract Agar (CYA). Após a
solidificação do meio de cultura, 250 μL das diferentes concentações de β-citronelol
foram adicionadas sobre discos de papel de filtro (4 cm) aderido na parte superior da
placa de Petri. Em seguida o fungo foi repicado no meio de cultura e as placas foram
vedadas com filme plástico e levadas para a câmara de crescimento, com temperatura de
aproximadamente 25 °C. Após 7 dias foi medido o diâmetro do crescimento micelial. O
monoterpeno β-citronelol apresentou atividade antifúngica em todas as concentrações,
sendo possível observar uma correlação entre o aumento da concentração com o
aumento da atividade antifúngica. Na concentração de 3000 μL.L-1 o monoterpeno inibiu
em 72,87% o crescimento micelial do fungo A. carbonarius, bem como o
desenvolvimento de esporos. Assim, o monoterpeno β-citronelol, pode ser promissor no
controle do fungo A. carbonarius.
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Palavras-chave: óleo essencial, toxicidade, mosca-doméstica, alterações morfológicas.
A mosca doméstica, Musca domestica, é um inseto de importância para a saúde
pública, pois é responsável pela propagação de várias doenças. Além disso, impacta
negativamente a pecuária, com a diminuição da produtividade em rebanhos bovinos e
granjas aviárias. O controle dessa praga é feito principalmente com inseticidas
sintéticos. O uso indiscriminado destes compostos tem acelerado a seleção de
indivíduos resistentes e gerado efeitos nocivos para humanos e organismos não-alvo.
Desse modo, é necessária uma alternativa mais segura para promover o controle desse
inseto-praga. Nesse sentido, óleos essenciais (OE), caracterizados como misturas de
terpenos e/ou fenilpropanoides, se destacam como substâncias alternativas para o
controle dessa espécie. O objetivo desse projeto é avaliar a toxicidade do OE de Illicium
verum sobre M. domestica. O material vegetal será obtido comercialmente em LavrasMG e o OE extraído por hidrodestilação em um aparelho de Clevenger modificado, por
duas horas. O OE terá sua composição química determinada por GC/MS e GC/FID. A
toxicidade será avaliada a partir da construção de curvas dose-resposta para os
diferentes estágios de desenvolvimento biológico do inseto. Para ovos e larvas da mosca
a toxicidade será avaliada por aplicação tópica de 1 μL de soluções de diferentes
concentrações do OE, para adultos será avaliada simultaneamente as atividades
fumigante, tópica e por ingestão de diferentes concentrações do OE Após determinação
da concentração letal para 50% das larvas de 3° instar (CL50), será realizada análise
histológica e histoquímica de pupas que sobreviverem à exposição a tal concentração
enquanto larvas de 3º ínstar. É esperado como resultado que o referido OE apresente
apreciável atividade inseticida sobre os diferentes estágios de desenvolvimento da
espécie-praga em estudo, tornando-se uma potencial alternativa para o controle dessa
praga. Adicionalmente, as análises histológicas e histoquímicas permitirão elucidar
diferentes efeitos bioquímicos e morfológicos causados pelo óleo essencial de Illicium
verum sobre Musca domestica.
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Palavras-chave: beta-lactâmicos, resíduos veterinários, voltametria de redissolução.
Os beta-lactâmicos são agentes antibacterianos que apresentam amplo espectro
de atuação no combate a infecções. Devido a versatilidade de uso e efetividade no
combate de microrganismos patógenos, essa classe de medicamentos é suplementada
como aditivo à alimentação de rebanhos. No entanto o uso veterinário inapropriado
desses medicamentos representa um potencial perigo a saúde humana e a segurança
alimentar, uma vez que, resíduos de antibióticos beta-lactâmicos são encontradas em
produtos de origem animal destinados ao consumo humano como: carne, ovos e leite,
sendo a amoxicilina (AMX) o contaminante majoritário. Devido ao risco de
contaminação da AMX, métodos analíticos foram desenvolvidos para a determinação
desse fármaco em amostras ambientais e alimentícias. Os métodos eletroquímicos são
uma alternativa viável para a determinação de AMX, pois apresentam baixo custo, boa
sensibilidade, alta reprodutibilidade e é ambientalmente amigável. Apesar das vantagens
dos métodos eletroquímicos, a AMX apresenta uma estrutura relativamente grande e
pouco sensível, dificultando sua determinação por técnicas voltamétricas. Nesse sentido,
o objetivo desse trabalho foi desenvolver um método eletroanalítico por voltametria de
redissolução com etapa de pré-concentração em circuito aberto para determinação de
AMX. O processo de oxi-redução da AMX foi estudado em uma faixa de potencial de
0,3 – 1,3 V Ag|AgCl(sat) por voltametria cíclica (VC). Nessa faixa de potencial foi
observado somente um pico, referente à oxidação da AMX. As condições de préconcentração foram otimizadas e a melhor solução eletrolítica para pré-concentração da
AMX foi o tampão Britton Robinson (B-R) em pH 5,0 e o tempo de pré-concentração
foi de 10 min. O tampão B-R foi estudado como eletrólito de suporte em diferentes pH
(pH 2,0 – 7,0) sendo o pH 5,0 selecionado para as análises voltamétricas. O eletrodo de
pasta de carbono modificado com zeólita HZSM-5 desaluminada com ácido cítrico
(EPCM/HZSM-5/AC) foi otimizado e construído com 60,0% de grafite em pó, 10,0%
de HZSM-5/AC e 30,0% de aglutinante. A velocidade de varredura foi variada de 10 –
200 mV s-1 indicando que o processo de redissolução ocorre por difusão do analito para
o leito da solução em processo irreversível.
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Palavras-chave: Biopolímeros, modelos cinéticos, fertilizante.
A ureia é um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados por conter um alto teor de
nitrogênio e apresentar baixo custo, porém ocorrem perdas que causam prejuízos ao
agricultor e ao meio ambiente. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
de plastificantes na cinética de liberação da ureia encapsulada em uma matriz de zeína.
Os filmes foram obtidos solubilizando a zeína em etanol:água 80% (v/v) e aquecendo-a
65°C por 5 minutos. Logo após foi adicionada a ureia e o plastificante (trietilenogligol
(TEG)) nas concentrações de 0, 5, 10, 15 e 20% (m/m) para cada filme, que foram secos
a 35ºC por 24 horas. Para avaliar a cinética de liberação da ureia foi pesado 0,2 g de filme,
que foi imerso em 10 mL de água em um tubo falcon. Em diferentes tempos foram
recolhidas alíquotas de 50 µL, que tiveram a porcentagem de ureia quantificada em UVvis a 648 nm. O encapsulamento da ureia na matriz de zeína levou a uma redução na
quantidade máxima de ureia liberada após 30 minutos para 59%. Já a adição do TEG em
diferentes concentrações ocasionou reduções na quantidade de ureia liberada para até
28% após 12 minutos. Através da análise do coeficiente de correlação obtido dos modelos
cinéticos, foi possível constatar que os resultados se ajustaram de forma satisfatória (R2>
0,890; 0,752; 0,930) ao modelo de primeira-ordem, para as amostras de ureia encapsulada
nos filmes de zeína contendo 0, 5 e 15% m/m de TEG. Já os resultados das amostras de
ureia encapsulada em filmes de zeína contendo 10 e 20% de TEG apresentaram melhor
ajuste (R2>0,944; 0,984) para o modelo Peppas-Salim. Dessa forma, os resultados
apontam que há eficiência na produção de fertilizantes de liberação lenta a partir de zeína.
Além disso, os diferentes modelos cinéticos ajustados auxiliam na interpretação fisicoquímica do processo de liberação da ureia e do efeito plastificante nestes sistemas.
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Palavras-chave: Organoborados, Controle Conformacional, Efeitos Estereoeletrônicos.
A compreensão dos efeitos que influenciam a estrutura tridimensional tem se
mostrado crucial para o desenvolvimento de moléculas de alta performance. Sabe-se que
o controle conformacional é crítico para a regioquímica das reações, catálise e atividade
biológica. Neste trabalho, foi avaliado como os grupos vicinais ao átomo de boro podem
afetar sua hibridização, importante característica deste átomo em relação à reatividade.
Moléculas modelo de etilborano β-substituídos foram avaliadas por meio da teoria do
funcional de densidade (DFT) em nível de teoria B3LYP/aug-cc-pVTZ. Resultados
indicam que é possível modular, por meio de grupos substituintes na posição beta, o
percentual populacional de estruturas contendo o átomo de boro com hibridização sp2 e
sp3. Esses resultados são interessantes do ponto de vista físico-químico orgânico, uma vez
que a estabilidade de estados de transição e intermediários de reação têm papel
fundamental no caminho que as reações seguem, tal como na reação de formação de αboronil xantatos. Intermediários com o átomo de boro sp3 favorecem a reação, enquanto
que intermediários com hibridização sp2 desfavorecem a reação em decorrência da
formação de oligômeros.
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A camomila é uma planta medicinal tradicional podendo ser encontrada na
forma de chá, óleo essencial ou como subproduto da indústria cosmética e farmacêutica.
Dados científicos comprovam que o seu óleo essencial apresenta atividades
antiinflamatória, antioxidante e antimicrobiana, o que provavelmente se deve ao grande
número de compostos bioativos presentes no óleo, como, monoterpenos, sesquiterpenos
e fenilpropanoides. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial antifúngico do óleo
essencial das flores secas de camomila sobre o fungo Aspergillus ochraceus utilizando o
método de fumigação in vitro. O meio de cultura empregado na placa de Petri foi o
Yeast Extract Sucrose Agar (YES) e as concentrações testadas do óleo essencial foram
(100, 250, 500, 1000, 1500, 2000 e 3000 µL mL-1). O óleo essencial diluído em
dimetilsulfóxido (DMSO) foi aplicado nas diferentes concentrações, em um papel filtro
circular de aproximadamente 4 cm na parte superior da placa de Petri. Após, repicou-se
o fungo no meio de cultura, já solidificado, e as placas foram lacradas e mantidas em
BOD a 25 ºC durante 7 dias. O óleo essencial apresentou atividade antifúngica para
todas as concentrações estudadas, sendo que a concentração maior de 3000 µL mL-1
registrou a maior inibição de crescimento do micélio, que foi de 68,75% sobre o
microrganismo Aspergillus ochraceus.
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O ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7- (piperazin-1-il) -1,4-diidroquinolina-3carboxílico, de nome comercial Ciprofloxacina (CPX), é um fármaco pertencente à
classe das fluoroquinolonas (FQs) de segunda geração. Esse composto é usado como
agente antibacteriano de amplo espectro, estando entre os antibióticos mais prescritos
no mundo todo. Além de seu principal uso como agente antibacteriano, alguns
estudos experimentais vêm abordando os efeitos da CPX em células tumorais de
diferentes linhagens. Contudo, o mecanismo de ação por meio do qual essa atividade
antitumoral é exercida ainda não está bem estabelecido na literatura. Sugere-se que
uma das principais vias seja a inibição de enzimas topoisomerase-II dos mamíferos,
considerando que o mecanismo de ação conhecido das FQs consiste na inibição das
enzimas topoisomerases II presentes nas bactérias. Nesse contexto, o objetivo do
presente trabalho foi realizar um estudo teórico sobre a possibilidade de interação
entre a enzima topoisomerase-II β humana e a molécula de CPX. Para a análise,
foram empregados cálculos de molecular docking, onde a molécula de CPX foi
ancorada tanto na isoforma humana (PDB ID 3QX3), quanto na topoisomerase-II
presente nas bactérias (PDB ID 5BTC), pra fins de comparação. Como resultado, as
simulações de molecular docking sugerem que a CPX tem efeitos inibidores de
magnitudes semelhantes, tanto para a isoforma da topoisomerase-II humana, onde a
menor energia de interação foi equivalente à -71.62 Kcal.mol-1, quanto para isoforma
presente nas bactérias, cuja energia de interação obtida corresponde à -77.11
Kcal.mol-1. Além disso, foi observado que, para a enzima humana, a CPX interage
preferencialmente no mesmo local em que atua o agente quimioterápico etoposídeo
(EVP), onde as conformações mais estáveis da CPX realizaram ligações de
hidrogênio com os resíduos de aminoácidos Glu477, Tyr 821, Gln778 e Asp 479 da
enzima humana. Os resultados teóricos obtidos ajudam a reforçar a hipótese de
inibição das enzimas topoisomerases-II humanas pela CPX. Além disso, este estudo
pode também servir como base para direcionar futuros experimentos e outros estudos
teóricos, constituindo um ponto de partida importante para o desenvolvimento de
novos compostos anticâncer derivados do antibiótico CPX, que sejam mais
eficientes, mais seletivos e com menores níveis de toxicidade.
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Palavras-chave: Quitosana, Nanopartículas de Lignina, Filmes, Biocompósitos
Levando em consideração os problemas ambientais causados pelos resíduos
gerados pela indústria do papel e da pesca, a necessidade de agregar valor a esses resíduos
e minimizar os impactos ambientais causados pelos mesmos, o presente estudo tem por
objetivo elaborar filmes compostos por quitosana (Q) e nanopartículas de lignina kraft
(NKL) e caracterizar os filmes quanto a umidade, espessura, e suas propriedades óticas.
As NKL foram obtidas após a lignina kraft ser submetida a um processo de ultrassom em
um Sonicador de ponteira por 30 minutos. Para a confecção dos filmes, fez-se uma
solução homogênea com concentrações de 1% e 4% de NLK e as seguintes concentrações
de Q 0,3, 0,5, 0,8 e 1 g, a solução filmogênica foi levada para um processo de ultrassom
por 10 minutos e posteriormente para agitação magnética por 2 horas, os filmes foram
então vertidos em placas de petri e demoraram cerca de 10 dias até secarem por completo
em temperatura ambiente. Na análise de espessura observou-se a mesma tendência em
todos os filmes, à medida que a concentração de NLK aumenta a espessura do filme
também aumenta, observa-se assim que a NLK age como um material de enchimento, na
análise de umidade nota-se uma tendência contrária, pois, a umidade do filme diminui
com a adição de NKL, isso porque a lignina possui propriedades hidrofóbicas. As
propriedades óticas dos filmes foram avaliadas por um espectrofotômetro nos
comprimentos de onda de 280 e 600 nm, avaliando a transmitância percentual de cada
comprimento, no comprimento de 280 nm foi avaliada a propriedade de barreira da luz
UV, os resultados revelaram que a NLK tem boa propriedades de barreira à luz UV, a
medida que a concentração de lignina aumenta a %T diminuiu de forma significativa,
sendo o filme com 0,3g de Q e 4% de NLK o filme que apresenta melhor barreira a luz
UV. A transmitância em 600 nm foi utilizada para avaliar a transparência do filme, e à
medida que a se aumenta a concentração de Q e de NLK a transmitância diminui, logo a
transparência também. Todos os filmes confeccionados apresentaram bom
comportamento nas análises realizadas, e podem ser considerados como potenciais filmes
biodegradáveis.
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Palavras-chave: DPPH, Híbrido de ressonância, Eugenol.
A atividade antioxidante de óleos essenciais está fortemente relacionada com a
quantidade de compostos fenólicos presentes na constituição química dos mesmos.
Entre os compostos fenólicos presentes nos óleos essenciais destacam-se os
fenilpropanoides, uma classe de compostos com ampla diversidade estrutural que advém
da variação nos substituintes no anel aromático. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar a influência dos substituintes aromáticos sobre a capacidade antioxidante dos
fenilpropanoides eugenol, metil eugenol e acetato de eugenila. A atividade antioxidante
dos constituintes de óleos essenciais foi determinada pelo ensaio de estabilização de
radicais DPPH, aonde, o eugenol (IC50 11,32 ± 0,58) apresentou atividade estabilizadora
de radicais similar a do antioxidante sintético, BHT (IC50 12,07 ± 0,24), enquanto
acetato de eugenila e metil-eugenol apresentaram baixa capacidade antioxidante, com
IC50 de 1392,47 ± 87,66 e 1484,30 ± 13,44, respectivamente. A baixa atividade
antioxidante observada para o acetato de eugenila e metil-eugenol pode ser explicada
pela ausência de hidroxilas fenólicas nesses compostos. O sítio energeticamente
favorável para doação de hidrogênios, nessas moléculas é o hidrogênio alilico que é
menos eficiente no processo de doação comparado ao eugenol. Observa-se ainda que o
acetato de eugenila apresentou capacidade antioxidante ligeiramente maior do que o
metil-eugenol, isso se dá provavelmente pelas caracteristicas de seus substituintes. O
grupamento acetato é um retirador de densidade eletrônica e ajuda a diminuir a energia
do híbrido de ressonância formado após a estabilização do radical DPPH. Grupamentos
metoxilas são doadores de densidade e nas posições orto e para aumentam a energia do
híbrido de ressonância, contribuindo para a instabilidade do intermediário, diminuindo a
atividade antioxidante A atividade antioxidante de fenilpropanoides está diretamente
relacionada com a substituição dos grupos ligados ao anel aromático dessas substâncias,
sendo a hidroxila fenólica o substitunte que confere maior atividade.
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Os compostos de piridina e pirimidina são amplamente usados para o controle de
ervas daninhas de folha larga ao inibir a enzima aceto-hidroxiácido sintase (AHAS),
bloqueando a síntese de aminoácidos ramificados essenciais, apresentando, assim,
atividade herbicida. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é propor o planejamento de
novos compostos de pirimidina que apresentem alta atividade herbicida a partir do
agrupamento de quatro séries congêneres de compostos pirimidínicos (Nezu et al.,
1996a; 1996b; 1998; Diaz e Delgado, 2009). A metodologia empregada foi o MIAQSAR (Mutlivariate Image Analysis applied to Quanttitative Structure-Activity
Relationships) e os descritores (pixels) foram gerados a partir de estruturas químicas
desenhadas no programa GaussView. A regressão dos valores de pI50 com a matriz de
descritores foi feita por meio do método PLS. Os resultados estatísticos da modelagem
para 5 variáveis latentes foram considerados confiáveis e preditivos (r2 = 0,88 ± 0,07, q2
= 0,53 ± 0,06, e r2pred = 0,51 ± 0,10 no experimento de bootstrapping usando descritores
baseados em valores de eletronegatividade). As características químicas responsáveis
pelas atividades herbicidas foram analisadas por meio de mapas de contorno MIA, os
quais descrevem os efeitos dos substituintes nas variáveis de resposta. Entre os
compostos propostos, pelo menos cinco derivados pirimidínicos exibiram desempenho
promissor como inibidores de AHAS em comparação com os análogos conhecidos.
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Os herbicidas das classes ureia e tiureia são amplamente utilizados em práticas
agrícolas para controle de ervas daninhas por inibirem o fotossistema II e,
possivelmente, a enzima acetolactato sintase. Nesse sentido, uma série de 14 N-(4metanossulfonil) benzoil-(N`-pirimidin-2-il) tiureias substituídas foi selecionada da
literatura (Li, et al. 2021), com o objetivo de criar modelos MIA-QSAR (Mutlivariate
Image Analysis applied to Quanttitative Structure-Activity Relationships) para verificar
a existência de uma correlação confiável entre as estruturas químicas com suas
respectivas atividades herbicidas. Como estratégia, foram gerados os descritores (pixels)
através de imagens bidimensionais (2D) desenhadas no software GaussView. Os
descritores MIA foram correlacionados aos valores de % de crescimento da raiz
Brassica napus L. utilizando 2 componentes PLS. Os resultados estatísticos da
modelagem (r2 =0,766 e RMSEC= 0,043) indicaram ser uma modelagem adequada. A
fim de verificar se a correlação não era aleatória, realizou-se um teste y-randomization,
resultando em r2 y-rand de 0,396 e cr2 p = 0,533. A validação cruzada leave-one-out foi
realizada para verificar a capacidade preditiva do modelo e obteve-se um q2 de 0,424.
Entretanto, ao analisar os dados, observou-se que existiam duas amostras (4 e 13) que
estavam influenciando excessivamente a linha de regressão; ao removê-las, o
coeficiente q2 aumentou para 0,853. Além disso, para verificação da robustez do
modelo, foi realizado o procedimento de bootstrapping (10 ciclos) com 4 amostras
teste, apresentando os seguintes resultados estatísticos: RMSEC = 0,037±0,016, r2 =
0,829±0,116, RMSEP = 0,074±0,034, r²pred = 0,833±0,222, r²m = 0,550±0,168, indicando
que o modelo é confiável e preditivo, pois os valores de r² > 0,6 e r²pred > 0,5, bem como
outros parâmetros, são favoráveis. As características químicas responsáveis pelas
atividades herbicidas foram investigadas por meio de mapas de contorno MIA, os quais
descrevem os efeitos dos substituintes nas variáveis de resposta. Foram propostos 3
novos compostos, sendo que dois deles apresentam potencial atividade herbicida.
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O óxido de nióbio sulfatado (SNb2O5) é um sólido superácido que tem
apresentado resultados promissores em catálise, empregando, em geral, H2SO4 ou
(NH4)2SO4 como precursores de íon sulfato. Entretanto, poucos trabalhos foram
dedicados na análise do processo de síntese do SNb2O5. Portanto, o objetivo neste
trabalho foi avaliar o efeito da concentração de (NH4)2SO4 e da temperatura na síntese
do SNb2O5. O ácido nióbico (Nb2O5.nH2O) foi fornecido pela Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM). Os testes de sulfatação foram realizados com
soluções (NH4)2SO4, com proporção de 15 mL de solução por grama de Nb2O5.nH2O.
As sínteses foram conduzidas empregando concentração de (NH4)2SO4 de 0,5 e 3,0 mol
L-1, com temperatura de 80 °C e tempo de síntese de 8 horas, os quais foram
denominados SNb2O5(A) e SNb2O5(B), respectivamente. Para comparação, outra
síntese foi conduzida empregando concentração de 3,0 mol L-1 a 25 °C e 24 horas de
síntese, o qual foi denominado SNb2O5(C). Após a síntese os materiais foram filtrados
empregando filtração à vácuo e lavados com uma porção de água deionizada suficiente
para retirar o sólido aderido na vidraria. Os materiais obtidos foram secos em estufa e
calcinados a 500 °C por 3 horas. Os grupos funcionais presentes nos materiais foram
identificados por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier
(FTIR) por Reflectância Total Atenuada. A acidez dos materiais foi determinada por
titulação ácido-base. Para tanto, 100 mg de cada material foi mantido sob agitação com
20 mL de solução de NaOH, 0,01 mol L-1, por 3 horas. Em seguida, o sobrenadante foi
separado do sólido por centrifugação e titulado com solução de HCl, 0,01 mol L-1. O
grupo sulfato foi identificado por FTIR para todos os testes realizados, com três bandas
em torno de 1300 e 1000 cm-1 correspondentes à ligações S-O e S=O. A acidez dos
SNb2O5’s foram de 0,61 mmol H+/g, 0,83 mmol H+/g e 0,44 mmol H+/g, para
SNb2O5(A), SNb2O5(B) e SNb2O5(C), respectivamente. Os SNb2O5’s sintetizados à 80
°C, apresentaram maior acidez se comparado com o SNb2O5 sintetizado à temperatura
ambiente. Os resultados indicam que as condições de síntese influenciam nas
características do SNb2O5.
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A cachaça é uma bebida de sabor especial com grande amplitude histórica e econômica,
com destaque nacional e internacional. Com a valorização da bebida e o aumento das
exportações, a oferta de boas cachaças requer conhecimentos técnicos e científicos
visando um produto de qualidade, atendendo aos padrões legais estabelecidos pela
legislação brasileira. Nesta perspectiva, esse trabalho avaliou a composição química de
três cachaças produzidas no estado de Minas Gerais observando a adequação aos
parâmetros exigidos pela legislação a partir da identificação dos compostos secundários
desejáveis e contaminantes. As amostras foram coletadas nas cidades de Alto Rio Doce
e Lavras e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Qualidade de Aguardente da
UFLA. Os parâmetros analisados foram os determinados pelas Instruções Normativas
n° 13 de 2005 e nº 28 de 2014 que estabelecem os Padrões de Identidade e Qualidade
(PIQ’s) para Aguardente de Cana-de-Açúcar e Cachaça. Entre as cachaças analisadas,
apenas uma não estava de acordo com os limites estabelecidos pela legislação, pois a
concentração da acidez volátil, 182,13 mg/100mL de álcool anidro (a.a.), expressa em
ácido acético, estava acima do limite máximo de 150 mg/100mL a.a. As demais
amostras atenderam aos limites estabelecidos nos PIQ’s para todos os parâmetros
analisados: graduação alcoólica (38 a 48% (v/v) a 20ºC), acidez volátil (150 mg/100mL
a.a.), aldeído (30 mg/100mL de a.a.), ésteres (200 mg/100mL de a.a.), álcoois
superiores (360 mg/100mL de a.a.), congêneres (200,0-650,0 mg/100mL de a.a.),
furfural (5 mg/100mL de a.a.), cobre (5 mg/L), carbamato de etila (210 μg/L) e metanol
(20 mg/100mL de a.a.). Diante desses resultados, foi possível observar que duas
amostras estavam aptas para consumo e comercialização.
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Nos últimos anos, os processos autofágicos têm recebido grande atenção da comunidade
científica, principalmente pelo fato de possuírem significativas vantagens em relação a
processos quimioterápicos. Uma delas é poderem atuar diretamente nas células
cancerosas, evitando possíveis efeitos colaterais. Diferente da quimioterapia que, além
de atingir as células tumorais, atingem também células saudáveis do corpo, o que
acarreta grande perda da qualidade de vida dos pacientes. Nesse sentido, sabe-se que
complexos de vanádio (CV) são capazes tanto de inibir quanto de induzir a autofagia em
células cancerosas. O CV bis(2,2'-bipiridina)clorooxovanádio(IV), [VO(bpy)2Cl],
possui comprovada eficiência em induzir a autofagia em células do câncer de mama
triplo-negativo. Neste contexto, simulações de Dinâmica Molecular (DM) são
excelentes estratégias para investigar a interação de complexos metálicos e seus alvos
biológicos. Entretanto, simulações desse tipo são fortemente dependentes da escolha
adequada do campo de força (CF). CF gerais não são eficientes para descrever as
propriedades de complexos metálicos. Além disso, ainda não foi relatado na literatura
um CF específico para o CV [VO(bpy)2Cl], alvo deste estudo. Sendo assim, este
trabalho propõe o desenvolvimento de parâmetros de CF AMBER para o complexo
[VO(bpy)2Cl], a partir de uma estrutura de mínima energia, obtida por cálculos de DFT
com nível de teoria B3LYP/def2-TZVP mais ECP para o átomo de vanádio. A partir da
geometria otimizada, os cálculos da matriz hessiana e das cargas RESP foram realizados
para fornecer as cargas de cada átomo, as constantes de força e os valores de equilíbrio.
Os parâmetros de Lennard-Jones para todos os átomos, exceto para o vanádio, foram
atribuídos de acordo com o GAFF. Por fim, uma simulação de DM no vácuo foi
realizada para validar o CF desenvolvido. A partir das análises estruturais, foi possível
encontrar valores satisfatórios de comprimentos e ângulos de ligação do CV, onde um
bom acordo entre os dados experimentais e a referência quântica foi encontrado. Além
disso, reforçando os resultados anteriores, a análise de RMSD apresentou uma média de
apenas 0,3%. Em linhas gerais, nossos achados encorajam para novas parametrizações
de complexos metálicos com significativas importâncias biológicas.
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A doença de Alzheimer (DA) e a diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) acometem grande parte
da população mundial, trazendo impactos a níveis social e econômico. Uma das hipóteses
etiológicas relaciona estas duas doenças à produção excessiva do peptídeo beta-amiloide
(βA) por uma via amiloidogênica compartilhada. O acúmulo de tal peptídeo é um dos
principais responsáveis pela morte celular excessiva de células neurais em pessoas com
idade avançada. Estudos mostram que complexos de vanádio, como o complexo
VO(metf)2·H2O, são potenciais agentes contra doenças relacionadas a βA. Dessa forma,
simulações de Dinâmica Molecular (DM) se fazem vantajosas para a obtenção de
informações sobre a estrutura e a interação desses complexos com os alvos biológicos
envolvidos no processo. Entretanto, DMs são dependentes da escolha de um bom campo
de força. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver parâmetros de
campo de força AMBER para o VO(metf)2·H2O, uma vez que a literatura carece de tais
informações sobre complexos metálicos. A partir de cálculos quanto-mecânicos, a
estrutura de energia mínima global foi encontrada, empregando o nível de teoria
B3LYP/def2-TZVP mais ECP para o átomo de vanádio. Os cálculos de cargas RESP e
da matriz Hessiana foram realizados usando os mesmos funcional e função e base. Os
valores de constantes de força foram obtidos através da diagonalização da matriz
Hessiana e os parâmetros de Lennard-Jones foram atribuídos com base no GAFF, para
todos os átomos, exceto vanádio. A fim de validar o campo de força desenvolvido, uma
simulação de DM à vácuo e à temperatura ambiente foi realizada. Os valores de
comprimentos de ligação e ângulos de ligação obtidos se mostraram estar de acordo,
quando comparados aos valores obtidos pela estrutura otimizada com DFT. Ademais, a
média de RMSD encontrada foi de 0,8%. Sendo assim, o novo campo de força
desenvolvido descreveu de forma bem-sucedida o sistema sob estudo.
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A cachaça e a aguardente de cana-de-açúcar são bebidas muito apreciadas no Brasil e no
mundo, obtidas pela fermentação do caldo da cana-de-açúcar com posterior destilação.
Segundo a legislação vigente (IN nº13, 29/06/2005), a aguardente de cana-de-açúcar
possui graduação alcoólica entre 38 a 54% (v/v) a 20 ºC, e a cachaça é a denominação
típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica
de 38% a 48% (v/v), a 20 ºC com características sensoriais peculiares. São constituídas
majoritariamente por etanol e água, além de compostos secundários que oferecem à
bebida as devidas características de aroma e sabor. Quando acima dos limites
estabelecidos pela legislação, os compostos secundários podem influenciar
negativamente a qualidade das bebidas e a saúde dos consumidores. Assim, é importante
o monitoramento dos parâmetros que avaliam os Padrões de Identidade e Qualidade
(PIQ’s) dessas bebidas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de cachaças
comercializadas na região de Lavras-MG quanto aos parâmetros físico-químicos. Foram
adquiridas sete amostras de cachaças no comércio local em maio de 2021, e
posteriormente encaminhadas ao Laboratório de Análise de Qualidade de Aguardente,
onde foram realizadas as análises conforme especificações estabelecidas pela IN nº 13
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os parâmetros
analisados foram: grau alcoólico, acidez volátil, extrato seco, ésteres, aldeídos, furfural,
metanol, álcoois superiores e cobre. Com base nos dados obtidos, observou-se que todas
as análises apresentaram dentro dos padrões para aldeídos, furfural, metanol, e álcoois
superiores. Nenhuma das amostras apresentou grau alcoólico dentro dos valores
exigidos pela legislação, ou seja, não se enquadrando nas denominações de cachaça e/ou
aguardente. Em relação à concentração de cobre e ésteres, duas amostras diferentes
apresentaram valores que não atendiam a legislaçao. Na análise da acidez volátil duas
amostras estavam com valores acima do estabelecido pela legislação vigente. Os
resultados indicam que maiores cuidados devem ser tomados durante a produção dos
destilados, visto que, nenhuma das amostras analisadas apresentou valores de PIQ’s
dentro dos padrões estabelecidos na legislação vigente, demonstrando que essas bebidas
necessitam de ajustes no processo de produção e padronização visando sua melhoria
físico-química.
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Muitos produtos manufaturados como tintas e óleos, possuem em sua composição
compostos fenólicos de origem natural. Os processos de protonação e desprotonação em
moléculas aromáticas, como fenóis, são importantes em química orgânica e bioquímica.
A extensão relativa da protonação nos átomos de oxigênio e carbono e a posição da
protonação nos carbonos dependem de vários fatores, como estrutura eletrônica da base,
acidez e propriedades de solvatação do meio e temperatura. Buscamos localizar os
orbitais moleculares de fronteira envolvidos nas reações de protonação de fenóis
substituídos utilizando o conceito FERMO através do software MOLPROJ, quantificando
os coeficientes de localização dos orbitais dos átomos de carbono e oxigênio envolvidos
para comparar os resultados computacionais com dados de RMN experimentais obtidos
na literatura. Buscamos também avaliar computacionalmente esses efeitos
estereoeletrônicos que governam as reações de substituição eletrofílica aromática usando
um estudo experimental de orto-cianação como exemplo. O conceito FERMO pode ser
aplicado para encontrar o local de protonação para fenóis. Foi possível, mesmo com
diferentes ambientes experimentais, obter aproximadamente 86% de acerto dos sítios de
protonação usando nossa metodologia teórica. Também foi possível racionalizar uma
reação apenas com resultados experimentais de que o caminho da reação dependia de dois
fatores: o tamanho do substituinte e sua posição. Na presença de substituintes volumosos,
o efeito estérico irá direcionar o caminho da reação. Em grupos de menor tamanho, as
interações atrativas entre os orbitais da fronteira serão responsáveis pelo local da reação
na reação de cianação.
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As benzo[c]acridinonas (BCA) são uma classe de compostos de grande
interesse. Estudos demostraram que essas substâncias possuem potencial antitumoral e
antimicrobiano. Na literatura é possível encontrar diversas metodologias para sintetizálos; dentre elas, as reações multicomponentes (RMC) são estratégias que têm atraído
atenção dos químicos orgânicos, uma vez que, por essa técnica, é possível sintetizar
produtos dos mais simples aos mais complexos. Para tal, adicionam-se três ou mais
materiais de partida em um único frasco reacional (one pot). Essa categoria de reação
concorda com vários dos 12 princípios da química verde, como, por exemplo, a
economia atômica (menor gasto energético); além disso, têm-se uma menor geração de
resíduos, visto que não há necessidade de purificação de cada intermediário. O objetivo
deste trabalho foi sintetizar dois derivados das benzo[c]acridinonas (BCA 1 e BCA 2),
para estudos posteriores de formação de complexo de inclusão com ciclodextrinas. Para
as sínteses, adicionou-se 1 mmol de cada reagente: benzaldeído, α-naftilamina e
dimedona (BCA 1) ou 1,3-ciclohexanodiona (BCA 2), em um balão de fundo redondo;
como solvente foi utilizado etanol. Agitou-se a solução sob refluxo à 80° C e após 2
horas de reação, o conteúdo foi vertido sob água destilada gelada, filtrado e
recristalizado com etanol a quente. A caracterização foi realizada por espectroscopia por
ressonância magnética nuclear (RMN de 1H e 13C) (600 MHz). Como resultados,
observou-se no RMN de 1H para os derivados BCA 1 e BCA 2, que esses compostos
apresentaram sinais na região dos alifáticos sendo observados os hidrogênios
metilênicos com deslocamento químico (δH) entre 2,0 e 3,0 e metínicos com δH entre 5,0
e 5,25; os sinais referentes aos hidrogênios oleofínicos e aromáticos possui δH entre 6,0
e 8,5. Além disso, o composto BCA 1, apresenta hidrogênios metílicos com δH 1,0; esse
sinal referente aos dois grupos CH3 é o que diferencia os dois derivados. Os resultados
encontrados no RMN de 13C corrobora com os sinais observados no RMN de 1H, sendo
possível identificar δC entre 192-194, referente a carbonila. Essa metodologia pode ser
utilizada para a síntese de derivados das benzo[c]acridinonas de forma eficiente.
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Palavras-chave: Reação multicomponente, complexo de inclusão, isotermas.
As hexaidroquinolinas (HQs) possuem um núcleo de 1,4-di-hidropiridina (1,4DHP) comumente encontrados em fármacos que atuam como bloqueadores dos
canais de cálcio, para tratar doenças cardiovasculares. Podem ser produzidas de
forma simples por meio de sínteses ou reações multicomponentes (RMCs), onde em
um mesmo recipiente adicionam-se três ou mais reagentes, não sendo necessário
isolar os intermediários e ao final deve-se purificar o produto. As HQs são facilmente
fotodegradadas e apresentam baixa solubilidade em água, o que prejudica o seu
armazenamento e ação no organismo humano. Com isso, o objetivo neste trabalho
foi sintetizar uma HQ por meio de uma RMC e avaliar a sua solubilidade em água na
ausência e presença de diferentes ciclodextrinas (CDs) que são oligossacarídeos
cíclicos capazes de aumentar a solubilidade de moléculas devido à formação de
complexos de inclusão (CI). Para a RMC, benzaldeído (1 mmol), dimedona (1
mmol), acetoacetato de etila (1 mmol) e acetato de amônio (2 mmol) foram
macerados, em almofariz e pistilo. A estrutura da HQ foi confirmada por ressonância
magnética nuclear (RMN) de 1H e 13C (600 MHz). Para o estudo da solubilidade de
fase, foram adicionadas em tubos falcon quantidades crescentes de cada CD (β-CD,
hidroxipropil-β-CD (HPCD), metil-β-CD (MeCD) e sulfobutiléter-β-CD (SBECD)),
e um excesso de HQ em água ultrapura. As amostras foram agitadas por 24 h a 45
°C, centrifugadas, os sobrenadantes foram filtrados e a absorbância foi medida por
espectrofotometria de UV-vis a 242 nm. No RMN de 1H têm-se um singleto na
região entre 5,0 e 4,0 ppm referente ao sistema 1,4-DHP o que indica que a molécula
foi formada corretamente e que está na forma não oxidada. Por meio das isotermas
observou-se que a solubilidade da molécula aumentou 7, 5, 4 e 2 vezes para a
SBECD, MeCD, HPCD e β-CD, respectivamente, indicando que houve interação
entre a HQ e a cavidade das CDs , demonstrando que todas as CDs testadas são
interessantes para o preparo dos CI.
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Palavras-chave: Extratos, Coffea arabica, triagem fitoquímica.
A utilização de extratos vegetais para diversos fins é uma prática antiga e de eficiência
comprovada graças a sua ampla variedade de compostos químicos. As plantas do gênero
Coffea sp., pertencentes à família Rubiaceae e ao gênero Coffea L., são detentoras de
diversos benefícios a saúde humana a partir do consumo da bebida obtida a partir do
grão ou do uso de outras partes da planta, como as folhas e flores, por exemplo. O
presente trabalho objetivou verificar a presença dos compostos fitoquímicos presentes
em extratos etanólicos de folhas de Coffea arabica (café arábica). Os extratos foram
obtidos por meio de extração sólido-líquido por refluxo, utilizando 60g de folhas frescas
e 500mL de etanol, seguidos de filtração a vácuo e rotaevaporação. A triagem
fitoquímica foi realizada de acordo com metodologia pré-definida, observando
parâmetros como mudanças de coloração, formação de precipitado e de espuma
abundante, por exemplo. Como resultados, foram detectados proteínas e aminoácidos,
bem como taninos, esteroides, triterpenoides e cumarinas, os quais possuem atividade
antioxidante, antifúngica, antitumoral e pesticida, por exemplo. Sabendo da importância
farmacológica e industrial dos compostos detectados pelos testes realizados, o extrato
das folhas de café apresenta potencial promissor para serem protótipos de
desenvolvimento de novos produtos naturais, como alternativa aos produtos sintéticos.
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Palavras-chave: Formigas cortadeiras. Transcriptoma. Cornas. NOISeq.
O sequenciamento de cDNA (RNA-Seq) pode ser empregado visando elucidar as
diferenças de expressão gênica existentes entre estádios de desenvolvimento de
organismos ao mapear e quantificar o conjunto completo dos transcritos, contribuindo
para o entendimento da biologia de insetos e geração de novas tecnologias no controle de
pragas. O objetivo deste trabalho consistiu em manipular dados provenientes do RNASeq da formiga cortadeira Atta sexdens para obtenção de um banco de dados de genes
diferencialmente expressos entre as bibliotecas de larvas e forrageadoras adultas. Após o
sequenciamento das amostras biológicas usando a plataforma Illumina HiSeq 2500, as
reads brutas foram filtradas de acordo com a qualidade das sequencias usando o software
FastQC e, posteriormente, alinhadas ao genoma de referência da formiga Atta cephalotes
utilizando a plataforma de alinhamento STAR. As reads alinhadas ao genoma foram
atribuídas aos respectivos “Lócus” de referência e contadas quanto ao número de reads
por gene empregando a ferramenta HTSeq. Para a análise de expressão gênica diferencial
foram utilizados os programas CORNAS e NOISeq, admitindo nível de significância de
95% e FoldChange > 2. Os dados gerados foram integrados a um único banco de dados
de genes diferencialmente expressos (GDEs), evitando o “ruído de design in silico” e
dando mais robustez ao conjunto de dados. Obteve-se 2763 GDEs, sendo 1689 upregulados (up) e 1074 down-regulados (down) em larva em relação à formiga
forrageadora. Após atribuição dos termos de ontologia gênica aos GDEs, 1019 (657 up e
362 down) não apresentaram anotação funcional conhecida. Dentro das categorias mais
representativas, 338 GDEs (259 up e 79 down) foram relativos à participação na
transdução de sinais, 202 (120 up e 82 down) na modificação pós-traducional, turnover
de proteínas e chaperonas, e 164 (141 up e 23 down) compreendidos em atividades de
transcrição. Estes resultados preliminares têm o potencial de ampliar o conhecimento
molecular a respeito do desenvolvimento das larvas e das formigas forrageadoras de A.
sexdens, além de ser útil como fonte de informação sobre expressão de diversos genes
nessas duas amostras biológicas.
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Palavras-chave: biofertilizante; microalga; pulverização.
A soja é uma das plantas mais cultivadas no mundo e, por ser uma fonte
nutricional rica em proteínas, é muito utilizada como alimento para o gado. Os
derivados da semente são usados em setores alimentícios, industriais, farmacêuticos e
agrícolas. Entretanto, fertilizantes utilizados para seu cultivo estão cada vez mais
escassos. Uma alternativa pode ser o uso de aplicação da biomassa de microalgas via
foliar, pois fornece nutrientes e compostos, que podem contribuir no cultivo da soja.
Assim, objetivou-se avaliar o efeito da aplicação via foliar de biomassa úmida da
microalga Desmodesmus sp. no crescimento e nas massas de plantas de soja cv.
NIDERA 79. Foram testadas diferentes concentrações de biomassa úmida (10, 20 e
30% v/v) de Desmodesmus sp. L2B bold com população 107 células mL-1 e um grupo
controle (sem adição de microalgas, apenas água), pulverizadas em plantas de soja. Foi
utilizado o delineamento de blocos ao acaso com três repetições, sendo cada repetição
composta por oito vasos com quatro plantas cada. Foram realizadas três pulverizações, a
primeira após 30 dias da semeadura, a segunda após 50 dias e a terceira após 70 dias. A
avaliação da altura e diâmetro do caule das plantas foi realizada a cada 15 dias até os
100 dias. Decorridos 70 dias após a semeadura foram coletadas oito plantas de cada
repetição para determinar as massas secas de folhas, caules e raízes das plantas de soja.
A altura das plantas não foi influenciada pela interação entre as concentrações da
biomassa de Desmodesmus sp. e as épocas de avaliação, constatando-se média de 65,6
cm. O diâmetro máximo (5,88 mm) do caule da planta de soja foi constatado na
aplicação de 20% (v/v) de biomassa microalgal aos 80 dias após a semeadura. Houve
diferença significativa nas massas secas de folhas e caules, em que, as maiores massas
(4,0 e 2,1 g planta-1), respectivamente) ocorreram na pulverização com 20% da
biomassa de Desmodesmus sp. L2B bold em comparação ao controle (3,2 e 1,7 g planta1
, respectivamente), 10% (3,6 e 1,9 g planta-1) e 30% (3,2 e 1,7 g planta-1). O modelo
matemático usado não se adequou aos dados da massa seca das raízes, obtendo-se média
de 2,3 g planta-1. Portanto, a aplicação foliar de 20% da biomassa úmida de
Desmodesmus sp. L2B bold com população de 107 células mL-1 aumenta o diâmetro do
coleto
e
incrementa
a
massa
seca
de
plantas
de
soja.
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Palavras-chave: frio, fenotipagem, planta modelo.
Os estresses abióticos, como as baixas temperaturas, acarretam grandes perdas à
agricultura mundial, influenciando negativamente na produção de biomassa e
rendimento das principais culturas. A Setaria viridis vem sendo estudada para se tornar
uma planta modelo para validação de genes de tolerância a estresses abióticos.
Entretanto é necessário que, além de características inerentes a uma planta modelo, esta
espécie apresente suscetibilidade aos estresses alvo. Portanto, o objetivo desse trabalho
foi determinar o grau de tolerância de S. viridis (acesso A10.1) às baixas temperaturas.
Para isso, 15 plantas de S. viridis no 3º e 5º estádio de desenvolvimento foram
submetidas a uma queda gradual na temperatura (1ºC a cada 4 minutos) até atingir 10ºC,
permanecendo assim por seis dias e posteriormente retornando à 25ºC. A avaliação das
plantas ocorreu pela determinação da taxa de assimilação líquida de CO2, condutância
estomática, transpiração e concentração intracelular de CO2, utilizando-se o analisador
de gases por infravermelho (IRGA). Foram realizadas oito avaliações sendo a primeira
quando plantas controle e tratadas se encontravam na temperatura normal de cultivo,
seis medições diárias durante o período de estresse, iniciando-se a partir do dia 3, após o
início do tratamento e a oitava avaliação, durante o período de recuperação, dois dias
após o aumento da temperatura para 25oC. A massa da parte aérea e produção de
sementes (estrutura da inflorescência madura) também foram avaliadas. Os resultados
demostraram que as plantas sofreram redução nas taxas de assimilação líquida de CO2,
condutância estomática e transpiração, em ambos os estádios de desenvolvimento; por
outro lado a concentração interna de CO2 praticamente dobrou. Após o retorno para
25ºC, as plantas do 3º estádio recuperaram as taxas de trocas gasosas mais rapidamente
do que as no 5º estádio. A massa da parte aérea não diferiu entre os tratamentos,
independentemente do estádio no qual o estresse foi aplicado. A produção de sementes,
por sua vez, foi negativamente afetada pelo frio, mas somente quando o mesmo foi
aplicado no 5º estádio de desenvolvimento. Os resultados indicam certa sensibilidade da
S. viridis ao frio; entretanto, estes necessitam ser melhor caracterizados para responder
se essa espécie é um bom modelo para validação de genes para tolerância ao frio.
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Palavras-chave: Arbórea, variabilidade genética, marcador molecular.
Como ferramenta para acesso ao conteúdo genético das diferentes espécies, incluindo as
arbóreas, os marcadores moleculares, dentre eles os Simple Sequence Repeats (SSR),
permitem avaliar informações diretamente a nível de DNA. Neste contexto, objetivou-se
avaliar amplicons em Schizolobium parahyba var. amazonicum com uso de primers SSR
desenvolvidos para Schizolobium parahyba. Amostras foliares foram coletadas em cinco
árvores estabelecidas em uma área de floresta plantada na região sul do estado do Espírito
Santo. Após a extração do DNA, foram realizadas reações de PCR (Polimerase Chain
Reaction), com utilização de sete primers SSR (Sp1, Sp2, Sp5, Sp7, Sp9, Sp12 e Sp13) e
o produto analisado em gel de acrilamida 10%. Dentre os primers utilizados, apenas o
Sp1, Sp5 e Sp7 revelaram amplificação satisfatória, com dois alelos por primer e peso
molecular esperado de 177, 198 e 207 pb, respectivamente. O Sp13, mesmo
demonstrando bandas de peso aproximado ao esperado (191 pb), deverá passar por ajustes
na reação. Conclui-se que para a variedade Schizolobium parahyba var. amazonicum e a
técnica utilizando gel de acrilamida 10 %, os primers que se mostraram satisfatórios e
com uso seguro na determinação da variabilidade genética, são os Sp1, Sp5 e Sp7.
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Palavras-chave: ISSR; bambu; germoplasma.
Os acessos pertencentes a um Bancos de Germosplasma devem ser identificados para a
seleção de materiais com alta diversidade genética. Essa identificação pode ser realizada
utilizando marcadores moleculares. O objetivo deste trabalho foi determinar o número
ótimo de marcas binárias para a análise da diversidade genética de 33 acessos de
Dendrocalamus asper, os quais pertencem ao banco de germoplasma do Laboratório de
Cultivo In Vitro de Espécies Florestais (ESAL-UFLA). O DNA dos acessos foi extraído
de folhas pelo método CTAB e após a quantificação, submetido à amplificação por PCR
utilizando 10 primers ISSR (Inter Simple Sequence Repeats). O produto da PCR foi
analisado em gel de agarose 1,5% e caracterizado pela presença e ausência das marcas,
gerando uma matriz binária. Foram identificadas 101 marcas e os dados gerados foram
analisados no programa GENES, considerando a similaridade de Jaccard, com a
correlação mais próxima de 1,0 e o estresse menor que 0,05. A correlação encontrada foi
de 0,99 e o estresse foi de 0,049, resultando em um mínimo de 70 marcas. Conclui-se que
a utilização de 10 primers ISSR foi suficiente para a genotipagem dos acessos de D. asper
e os dados são complementares para futuros estudos de diversidade genética.
Agradecimentos
Os autores agradecem à FAPEMIG, CNPq e CAPES.

131

Potencial uso de cepas de Bacillus thuringiensis no controle
biológico de larvas de formigas cortadeiras
Alisson Wilians Teixeira Silva, Nathaly Lara Castellanos, Wesley Pires Flausino
Máximo, Luciano Vilela Paiva
Laboratório Central de Biologia Molecular – Departamento de Química – Universidade
Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
alisson.silva2@estudante.ufla.br, nlarac@unal.edu.co,
wesleypfm@gmail.com, luciano@ufla.br
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As formigas cortadeiras da espécie Atta sexdens são consideradas as principais
pragas que acometem o setor florestal o que diminui drasticamente a produtividade,
gerando, consequentemente, relevantes danos econômicos. A bactéria entomopatogênica
Bacillus thuringiensis (Bt) tem sido amplamente utilizada no controle biológico de
diferentes pragas agrícolas. Como vantagens ao uso de pesticidas químicos, Bt é
altamente específica aos seus alvos, não apresentam riscos à saúde humana, aos
polinizadores, aos inimigos naturais e ao meio ambiente. No presente trabalho, foram
testadas quatro cepas de Bt (T-7 aizawai; T-10 darmstadiensis; T-23 japonensis; T-27
mexicanensis). As bactérias foram crescidas em meio LB (pH = 7,5), acrescido de sais
minerais (0,3g L-1 MgSO4; 0,02 g L-1 FeSO4.7H2O; 0,02 g L-1 ZnSO4.5H2O; 0,02 g L-1
MnSO4.H2O), a 30°C por 24 horas. Colônias isoladas foram crescidas novamente em
meio LB acrescido de sais. Após a raspagem e a suspensão bacteriana, realizou-se a
contagem de esporos na câmara de Neubauer com o auxílio de um microscópio de
contraste de fases. As suspensões bacterianas estavam concentradas na ordem de 1.109
esporos mL-1. Foram oferecidos às larvas 9 tratamentos sendo as 8 cepas de Bt e o
controle negativo. Cada dieta foi produzida com H2O ultrapura, Rodamina B (corante
inerte) e 1.108 esporos mL-1 das respectivas cepas de Bt. O controle negativo, ausente de
esporos de Bt, continha H2O ultrapura e o corante Rodamina B. Realizou-se 4 repetições
biológicas. A mortalidade das larvas foi analisada diariamente ao longo de 14 dias. A
análise de sobrevivência foi realizada através do teste de Cox pelo software SigmaPlot
12.5. As cepas que apresentaram maior porcentagem de mortalidade em larvas de Atta
sexdens foram a T-10 (40,4%) e T-27 (39,2%). A cepa T-7 levou à menor mortalidade
(21,4%). As cepas de Bt apresentam importante potencial no controle biológico de
formigas cortadeiras, sendo a alternativa mais viável e eficaz ao uso de produtos
químicos a base de sulfluramidas.
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Palavras-chave: Estresse abiótico, estresse de seca, miRNA, dendê
O dendê (Elaeis guineensis Jacq.) é uma palmeira de grande importância
econômica, devido a sua alta produção de frutos anuais, acrescido a uma alta eficiência
dos processos de extração e refino na obtenção de óleo de dendê e óleo de palmiste,
representando uma das fontes principais de óleo vegetal. O dendê não resiste a períodos
de seca severa ou mesmo moderada e, portanto, os rendimentos das colheitas são
intensamente limitados sob condições de escassez de água afetando drasticamente a sua
produção. Os miRNAs desempenham papeis crucias na regulação trancricional e póstranscricional da expressão gênica, sendo moléculas essências na resposta das plantas ao
estresse. Portanto, para melhor compreensão dos mecanismos de tolerância à seca no
dendê, a predição e caracterização de miRNAs, juntamente com a análise do perfil de
expressão dos mesmos foi estudado em dendê submetido a 14 dias de estresse de seca.
Para isso, folhas foram coletadas, seguida da extração de RNA utilizando kit Qiagen
RNeasy® Plant Mini (QIAGEN, CA, EUA) e submetido a análise de sequenciamento de
smallRNA. Entre os 81 miRNAs identificados, egu-miR28 e egu-miR29 foram descritos
pela primeira vez, 29 miRNAs são específicos de dendê. Quanto ao perfil de expressão,
62 miRNAs foram regulados significativamente para baixo ou para cima sob estresse de
seca, 5 up regulatede (miR396e, miR159b, miR529b, egu-miR19sds e egu-miR29ds) e
57 down regulated. Os genes-alvo com maior predominância entre esses miRNAS
foram os TFs, que estão diretamente relacionados a resposta ao estresse em plantas. A
identificação de miRNAs específicos de dendê sob estresse de seca e avaliação dos seus
perfis de expressão e seus genes alvos fornecem evidencias moleculares do
envolvimento de miRNAs no processo de resposta e/ou tolerância a seca em dendê.
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Palavras-chave: Bactéria entomopatogênica, Biotecnologia, Controle Biológico.
Estratégias de controle têm sido desenvolvidas para reduzir o uso de defensivos
agrícolas na agricultura. A grande variabilidade genética intraespecífica dos insetospraga e a crescente exigência da sociedade por alimentos que não gerem riscos de
contaminação aos consumidores e ao meio ambiente, fazem com que a identificação de
novas formas eficazes e seguras de controle de insetos-praga seja uma tarefa contínua.
Spodoptera frugiperda, S. cosmioides, Helicoverpa armigera e Chrysodeixis includens
se alimentam de inúmeras culturas de importância econômica, com isso a bactéria
entomopatogênica Bacillus thuringiensis é utilizada para o controle destes insetospraga, pois, produz toxinas que apresentam alta atividade inseticida a diferentes ordens
de insetos. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi identificar cepas de B.
thuringiensis que causem mortalidade acima de 90% em lagartas de S. frugiperda, S.
cosmioides, H. armigera e C. includens. Para isso foram selecionadas 60 cepas de B.
thuringiensis provenientes do Banco de Microrganismo da Embrapa Milho e Sorgo,
Sete Lagoas, MG. As cepas foram cultivadas em meio de cultivo sólido LB + sais com
pH ajustado para 7,2 e crescidos em estufa a 25 ± 2ºC por 72h ou até sua total
esporulação. Os bioensaios foram realizados com a adição de 150 μl da solução
bacteriana contendo esporos e cristais, na superfície da dieta artificial específica para
cada inseto (1 cm3) e armazenada em copos plásticos de 50 ml, após a secagem
completa da solução bacteriana, uma lagarta neonata foi adicionada em cada copo. Os
bioensaios foram mantidos em sala climatizada a 25 ± 2 ºC com umidade relativa de
70% e fotoperíodo de 12:12 (luz:escuro), e a mortalidade foi mensurada de 3 a 7 dias
após a exposição das lagartas ao Bt. Foram realizadas 4 repetições por tratamento +
testemunha composta somente por água deionizada autoclavada, sendo 24 lagartas por
repetição. Das 90 cepas testadas somente 2 cepas (1139EC e 1090G) apresentaram
mortalidade acima de 90% e serão utilizadas em estudos posteriores.
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Palavras-chave: Proteases, Insetos-praga, Bioinseticidas

Insetos-praga causam grandes perdas à agricultura. Uma alternativa sustentável
para seu controle é o uso de bioinseticidas. O látex de mamão (Carica papaya) é rico em
cisteíno proteases como a papaína (EC 3.4.22.2). A atividade destes compostos no
controle de diversos tipos de pragas tem sido estudada. O objetivo deste trabalho é avaliar
a toxicidade do látex de mamão e da papaína sobre Tenebrio molitor L, besouro conhecido
como praga da farinha e usado como modelo devido ao seu fácil manuseio. A papaína foi
obtida comercialmente e o látex de mamão foi coletado de frutos verdes e posteriormente
liofilizado e armazenado a - 20 °C. Tanto o látex quanto a papaína foram diluídos 10%
com água destilada. Para determinar a mortalidade de pupas, e efeito sobre a
metamorfose, formaram-se 3 grupos (Latex-10%, Papaína-10% e Água destilada como
controle), cada grupo foi composto por 5 potes de 80 mL, contendo cada pote 6 pupas de
T. molitor. As pupas foram submersas por 10 segundos em uma solução contendo o
tratamento. O número de pupas mortas foi registrado cada 24 horas, por 10 dias. No
mesmo ensaio foram registradas as mudanças na metamorfose das pupas sobreviventes.
Em relação à mortalidade das pupas, o látex-10% causo mortalidade de 80% em 24 horas
e 96,7% em 10 dias, com diferença estatística significativa (p <0,05). No caso da papaína,
não houve diferença estatística, com mortalidade de 56,7%, e o controle com 30%. No
entanto, a papaína-10% causo deformações em 76,7% dos insetos sobreviventes, com
diferença estatística significativa (p <0,05), observando-se que as asas dos indivíduos
adultos estavam ausentes ou malformadas. As deformações causadas por o controle e
látex-10% foram de 10% e 0%, respectivamente, sem diferença estatística. Os resultados
deste estudo sugerem que o látex do mamão e a papaína apresentam efeito tóxico nas
pupas de T. molitor. Portanto, estes produtos são promissores no desenvolvimento de um
bioinseticida para o controle de insetos-praga da ordem dos coleópteros.
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Palavras-chave: Silicato, Produto alternativo, Controle de doenças
Produtos compostos por minerais silicatados são denominados, após
processamento, como filmes de partículas. Os filmes de partículas silicatadas
demonstraram resultados promissores no manejo de doenças fúngicas em plantas, tanto
pela proteção física quanto pela indução de resistência. Visto isso, objetivou-se realizar
uma revisão sobre o potencial uso de filmes de partículas silicatadas no manejo de
doenças fúngicas de diferentes culturas dicotiledôneas. Para a obtenção de informações e
discussão do tema foi realizada um levantamento de 17 artigos disponibilizados no Scielo,
Google Scholar e Portal Periódicos da CAPES. O Si foi identificado como indutor de
resistência em culturas dicotiledôneas, como algodão (Gossypium hirsutum), soja
(Glycine max L.) e tomate (Solanum lycopersicum L.). Também está diretamente
relacionado a redução da severidade de diferentes doenças fúngicas que afetam a cultura
do cafeeiro, como a mancha de phoma (Phoma tarda), ferrugem (Hemileia vastatrix) e a
cercosporiose (Cercospora coffeicola). A aplicação de silicato de alumínio em videiras
(Vitis vinifera) contribuiu para o controle do oídio (Plasmopara viticola). Já a aplicação
foliar de silicato de potássio no cafeeiro ocasionou a redução na intensidade da ferrugem
e diminuiu a germinação de uredósporos. Diferentes autores associam a redução de
doenças à polimerização do silicato na superfície foliar, atuando como barreira física que
impossibilita ou retarda a colonização fúngica. Adicionalmente cita-se a potencialização
nas respostas bioquímicas da planta, principalmente através da produção de compostos
antimicrobianos. Portanto, filmes de partículas silicatadas apresentam potencial para
utilização no manejo integrado de doenças fúngicas de diferentes culturas dicotiledôneas.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq, FAPEMIG e
INCT- Café.

136

Análise dos estômatos das folhas de Eremanthus incanus (Asteraceae) em
diferentes condições de disponibilidade hídrica e radiação solar.
Elias Roma da Silva1, Jean Marcel S. Lira 2, Marinês Ferreira Pires Lira3
1

Departamento de Biologia\Instituto de Ciências Naturais – Universidade Federal de
Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
2

Instituto de Ciências Naturais – Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)
CEP: 37133-840 – Alfenas, MG – Brasil

eliasderoma@hotmail.com, jmslira1283@gmail.com, marines.pires@ufla.br

Programa de Pós-graduação em Botânica Aplicada – Instituto de Ciências Naturais
(DBI)

Palavras-chave: Candeia, densidade estomática, funcionalidade estomática.
Eremanthus incanus ocorre em diversas formações do bioma Cerrado como
matas de encosta, Cerrado sensu stricto, Campos Rupestre, etc. Esta variação
fitofisionômica apresenta diferentes gradientes ambientais, como os recursos hídricos do
solo e a radiação solar por exemplo, podendo interferir no desenvolvimento da espécie
nos diferentes ambientes. O objetivo desse estudo foi analisar as variações das
características estomáticas das folhas de Eremanthus incanus em diferentes condições
de disponibilidade hídrica e de radiação solar. Para o devido estudo, foi realizado
experimento em casa de vegetação com Eremanthus incanus plantados em vasinhos de
plástico de 0,8L, com substrato de terra de subsolo peneirada e casca de arroz
carbonizada (3:1), mais a adição de superfosfato simples e cloreto de potássio. O
delineamento experimental foi organizado em 4 tratamentos, com 10 repetições cada:
T1 - 100% H2O e 100% Luz; T2 - 100% H2O e 50% Luz; T3 - 50% H2O e 100% Luz e
T4 - 50% H2O e 50% Luz. Para o tratamento de radiação solar, foi utilizado sombrite de
cor preto, de malha 50% de sombreamento. Para o tratamento de disponibilidade
hídrica, foi utilizado um sensor de umidade do solo (Delta-T, ML2x-UM-1.21) para
determinar a quantidade de água a ser irrigada de forma manual. O experimento teve
duração de 56 dias. Para a análise dos estômatos das folhas, foram coletadas 3 folhas de
cada planta de cada tratamento. Foram realizadas secções paradérmicas nas folhas,
confeccionadas as lâminas e posteriormente fotografadas em microscópio óptico com
câmera acoplada. Foram analisadas a densidade estomática e a funcionalidade dos
estômatos nas duas faces das folhas. A partir dos dados coletados, foi realizada uma
análise de regressão múltipla por meio da análise de variância e teste do Chi-quadrado
(p<0,05). A única variável que apresentou significância na análise estatística foi a
funcionalidade dos estômatos na face adaxial (FS adaxial), onde a maior média foi
observada no T1, havendo um decréscimo entre os tratamentos (T1>T2>T3>T4). Esse
resultado mostra que a disponibilidade hídrica é o principal fator que interfere na
funcionalidade dos estômatos de E. incanus.
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Palavras-chave: Cerrado, “macela”, Tecidos vegetais.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC (Asteraceae), conhecida popularmente como
“macela”. Possui grande importância medicinal no fornecimento de compostos
fármacos. É de suma importância conhecer as respostas adaptativas desta espécie às
condições climáticas e edáficas. E os estudos anatômicos podem fornecer informações
cruciais relacionadas as estratégias e respostas adaptativas a essas condições ambientais.
Objetivou-se estudar características morfo-anato-ecológicas das folhas de Achyrocline
satureioides (Lam.) DC (Asteraceae) ocorrentes em áreas de cerrado, no Parque
Ecológico Quedas do Rio Bonito, no município de Lavras, Minas Gerais. As análises
anatômicas foram realizadas no Laboratório de Anatomia Vegetal (ICN/DBI/UFLA).
Secções transversais foram feitas a partir de cortes à mão livre, obtendo fragmentos das
regiões mediana das folhas, contendo nervura central. Utilizou-se como corantes a
Safranina e a mistura de Azul de Alcian. Foram montadas lâminas semi-permanentes.
Observou-se folhas simples de formato lanceolado com ambas superfícies pilosas, e
venação do tipo pinada camptódromo, broquidódroma. Lâmina foliar com mesofilo
dorsiventral, e epiderme da face adaxial com células de formato poligonal irregulares, e
presença de tricomas tectores pluricelulares. Na face abaxial observou-se células de
formato poligonal, presença de tricomas tectores, glandulares, e estômatos,
caracterizando assim a folha como hipoestomática. A epiderme é unisseriada e
recoberta por cutícula razoavelmente espessada. Observou-se parênquima paliçádico
com uma camada celular contendo gotículas de lipídio, e parênquima esponjoso com 3 a
4 camadas de células irregulares. Na nervura central, foi apresentando um feixe
vascular, do tipo colateral aberto em formato de arco aberto, e presença de fibras. As
características anatômicas de Achyrocline satureioides estão de acordo com as
descrições já relatadas para outras espécies do gênero.
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Palavras-chave: Capororoca, Anatomia Foliar, Primulaceae.
Myrsine parvifolia DC. (Primulaceae) é um arbusto ou árvore com ampla distribuição no
território brasileiro, importante em projetos de restauração por ser pioneira e por sua
capacidade de se desenvolver em solos arenosos. Trabalhos de anatomia são importantes,
pois podem fornecer informações relevantes acerca da estrutura das plantas, facilitando
sua utilização em trabalhos futuros. O objetivo deste trabalho foi estudar as
características anatômicas das folhas de M. parvifolia, coletadas em áreas de Floresta
Estacional Semidecidual, sob influência do rio Capivari. Foram coletadas folhas
plenamente desenvolvidas e fixadas em etanol 70%. As secções foram obtidas à mão livre
e coradas com a mistura safrablau, obtendo-se lâminas semipermanentes e as imagens
obtidas em uma câmera acoplada ao microscópio óptico. O trabalho foi realizado no
Laboratório de Anatomia Vegetal, do Instituto de Ciências Naturais, da Universidade
Federal de Lavras. Da observação das lâminas notou-se que o mesofilo é dorsiventral, e
a epiderme é unisseriada em ambas as faces, com células de formato poliédrico, quando
visualizadas em secção transversal. O parênquima paliçádico é constituído por uma
camada celular e o esponjoso por 7-10 camadas, com espaços intercelulares bem
evidentes. É possível observar a presença de idioblastos ao longo do mesofilo, contendo
cristais do tipo drusas, bem como outras células secretoras. A nervura central é constituída
por uma camada de epiderme, e logo abaixo, 3-4 camadas de colênquima angular, seguido
por células de parênquima fundamental com células secretoras ao longo do tecido. O feixe
vascular é do tipo colateral, em forma de arco, com um feixe adicional em arranjo oposto
ao sistema vascular, com camadas de fibras ao redor. É possível observar a presença de
uma cavidade secretora no centro do feixe. As características anatômicas observadas são
semelhantes as demais espécies do gênero Myrsine.
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Palavras-chave: Morfologia polínica; Microgametogênese; Piriforme.
Estudos sobre morfologia polínica são escassos em Cyperaceae, principalmente nos
gêneros que compõem Cryptangieae, como Lagenocarpus Nees. Deste modo, este
trabalho foi elaborado com o objetivo de verificar os aspectos polínicos de L. tenuifolius,
espécie que não possui relatos de descrições palinológicas. Foram avaliados cinco
indivíduos de uma população que ocorre nas proximidades do Parque Ecológico Quedas
do Rio Bonito, no município de Lavras - Minas Gerais (coordenadas geográficas:
21°20'03.4"S 44°58'37.8"W). Inflorescências jovens foram fixadas em solução Carnoy
(3:1, álcool etílico:ácido acético). As lâminas foram preparadas pela técnica de
esmagamento com corante carmim acético 2% e avaliadas em microscópio óptico (Carl
Zeiss, AxioLabA1) equipado com câmera (AxioCam ICc1). Foram confeccionadas 5
lâminas para cada indivíduo e 4 grãos de pólen foram selecionados por lâmina para a
captura de imagens. Deste modo, foram medidos os diâmetros polar (DP) e equatorial
(DE) de 100 grãos de pólen, utilizando o software livre ImageJ. A razão entre essas
variáveis foi calculada, o que corresponde ao formato em vista equatorial. Além disso,
também foi feita uma estimativa da viabilidade e do número de grãos de pólen produzidos
por antera, contabilizando 25 anteras dos 5 indivíduos avaliados. Em média, DP e DE
apresentaram 49,78 e 37,89µm, respectivamente, o que engloba o pólen na categoria de
tamanho médio. A razão entre DP/DE o classificou como subprolato e, devido ao formato
triangular, este também pode ser classificado como piriforme. Em média, são produzidos
1.587 grãos de pólen por antera, os quais apresentaram viabilidade de 95,32%. Por meio
de microscopia de luz não foi possível observar detalhes da ornamentação da parede, e a
aplicação de microscopia de varredura se faz necessária para a delimitação dessa
característica. A partir desse estudo, conclui-se que o pólen de L. tenuifolius apresenta
características comuns de Cyperoideae e alta viabilidade, o que pode estar relacionado
com uma baixa frequência de anormalidades cromossômicas na meiose. Por se tratar do
primeiro relato de descrição polínica de L. tenuifolius, os estudos palinotaxonômicos em
Cryptangieae são promissores.
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Palavras-chave: Capororoca, Conservação, Florestas Estacionais.
A espécie Myrsine parvifolia A. DC. (Primulaceae), é conhecida popularmente
como “capororoca”, apresenta hábito arbustivo a arbóreo de pequeno porte, sua
ocorrência é ampla no território brasileiro. Possui grande importância para
reflorestamentos em áreas de degradação. Estudos com anatomia vegetal contribuem
para o conhecimento e conservação das espécies. O objetivo do presente trabalho foi a
caracterização da epiderme de Myrsine parvifolia A. D.C em ambiente de Florestas
Estacionais Semideciduais, sob a influência do Rio Capivari. Foram coletadas folhas
completamente expandidas, fixadas em etanol 70% e realizadas dissociação da
epiderme, utilizando hipoclorito de sódio; posteriormente foram feitas as lâminas
histológicas semipermanentes e as imagens foram obtidas em uma câmera acoplada ao
microscópio óptico. O trabalho foi realizado no Laboratório de Ecologia Florestal, do
Departamento de Ciências Florestais, na Universidade Federal de Lavras. Foram
observados estômatos somente na face abaxial, o que classifica suas folhas como
hipoestomáticas, do tipo anomocíticos, localizados no mesmo nível das células
epidérmicas. A epiderme foliar em vista frontal evidenciou que as células epidérmicas,
tanto na face adaxial quanto abaxial, possuem paredes anticlinais sinuosas de formatos
irregulares e justapostas. É possível observar a presença de tricomas glandulares,
também localizados no mesmo nível das células epidérmicas. As características
anatômicas observadas são semelhantes com o padrão descrito para as demais espécies
do gênero Myrsine.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, FUNDECC.

142

Déficit hídrico e o seu efeito nas trocas gasosas e eficiência no
uso da água de milho e sorgo
Jean Paulo Vitor de Oliveira1, Vinícius Politi Duarte1, Wagner Alefe Schiavoni1,
Evaristo Mauro de Castro1, Carlos Henrique Goulart dos Reis2, Fabricio José
Pereira2
1

Universidade Federal de Lavras, Programa de Pós-graduação em Botânica Aplicada,
CEP 37200-900, Lavras, MG, Brasil.

2

Instituto de Ciências da natureza (ICN), Universidade Federal de Alfenas, CEP 37130001, Alfenas, MG, Brasil.

{jean.oliveira4@estudante.ufla.br,fabricio.pereira@unifal-mg.edu.br},
viniciuspoliti@hotmail.com, wagneralefeschiavoni@gmail.com,
emcastro@ufla.br, carlos-goulart-reis@outlook.com
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O déficit hídrico causa alterações morfofisiológicas nas plantas, isto é, a falta de
água ocasiona efeitos nas trocas gasosas e na eficiência no uso da água (EUA) e tais
mudanças podem ter relação com a tolerância ao estresse hídrico. Portanto, objetivou-se
com este trabalho avaliar o efeito da seca nas trocas gasosas e EUA de Sorghum bicolor
(L.) Moench. e Zea mays L., espécies que são, respectivamente, tolerante e sensível à
seca. As plantas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura de 25±2 °C,
colocadas em recipientes plásticos de 5 L contendo 3 L de areia e solução nutritiva de
Hoagland e Arnon a 40% da força iônica, durante 60 dias. As plantas foram submetidas
a três disponibilidades de água: capacidade de campo (CC), 75% e 50% CC com dez
repetições. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema
fatorial de 2x3 (sorgo e milho x três disponibilidades hídricas). Ao final do
experimento, foram feitas as análises de trocas gasosas utilizando o equipamento
LI6400-XT e foi calculado o EUA pela razão entre a massa seca total da planta e a
massa de água consumida durante o experimento. Os dados foram submetidos à
ANAVA e ao teste de Scott-Knott para P<0,05. Os resultados apresentaram interações
significativas para as trocas gasosas e EUA. As plantas de sorgo apresentaram maior
fotossíntese, transpiração e condutância estomática sob 50%CC em comparação com
milho com médias de 15,70 µmol CO2 m-2s-1, 1,40 mmol H2O m-2s-1 e 0,07 mol H2O m2 -1
s , respectivamente, contudo o milho apresentou maiores médias para estas variáveis
sob CC, mas esta situação se inverte quando as plantas estavam sob 50%CC. O
tratamento de 50%CC reduziu a EUA no milho, mas o sorgo manteve esta característica
com médias de 4 mg g-1 para o milho e 2 mg g-1 para o sorgo. Todavia, o milho sob CC
e 75%CC apresentou melhor EUA com médias de 5 e 6 mg g-1, respectivamente.
Portanto, a seca reduz as trocas gasosas no milho o que diminui a EUA enquanto que o
sorgo mantém estas características refletindo na sua tolerância à seca.
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A coleta de objetos em armazéns para atender pedidos é um processo rotineiro
no comércio, sendo uma parte importante e de grande impacto nas vendas dos
estabelecimentos. Principalmente em compras que serão entregues posteriormente,
como as on-line, a busca de objetos no armazém e a preparação do pedido podem ser
bem planejados, garantindo qualidade e eficiência. Considerando um galpão com
estrutura definida previamente, objetos alocados dentro dele organizados em prateleiras,
sem corredores transversais, e uma lista de pedidos para atendimento, o foco é coletar
todos os objetos de maneira a atender todos os pedidos com o menor tempo de coleta
possível. Entre as estratégias para minimização de tempo de coleta, é considerado neste
trabalho o agrupamento de pedidos em lotes. Neste caso específico, o armazém é
dividido em zonas, cada funcionário é responsável por uma zona e a lista de pedidos é
definida previamente. O objetivo deste trabalho é implementar algoritmos que resolvam
o problema, utilizando os modelos matemáticos propostos e heurísticas desenvolvidas,
considerando redução de tempo para coleta dos objetos, tentando alcançar uma solução
ótima. Até o momento, os modelos foram testados, com o tempo máximo de execução
de uma hora, obtendo a solução exata em instâncias maiores para zonas progressivas,
pois existem menos combinações em comparação com zonas sincronizadas. As
heurísticas são executadas rapidamente para as instâncias utilizadas, conseguindo
resultados próximos aos do modelo para instâncias maiores, visto que nesses casos o
modelo não obteve a solução exata após uma hora de processamento.
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Palavras-chave: Problema Dinâmico de Coleta e Entrega com Janelas de Tempo.
Problema de Roteamento de Veículos. Otimização Combinatória.
Nos últimos anos, o volume de entregas diárias aumentou de forma significativa
e, nesse novo cenário, a utilização de ferramentas de apoio à decisão baseadas em
algoritmos de otimização são capazes de melhorar a competitividade de empresas que
trabalham com entregas. Uma das questões relevantes é a definição de rotas de entrega
eficientes. Neste trabalho, estuda-se o Problema de Roteamento de Veículos em
contextos dinâmicos, ou seja, os pedidos ocorrem durante todo o período de entrega e
não apenas antes do início do planejamento. Tem-se como foco a resolução de uma de
suas variantes, no qual considera a coleta e entrega de pacotes e de janelas de tempo,
que restringem o horário da coleta ou entrega. Ao problema abordado dá-se o nome
Problema Dinâmico de Coleta e Entrega com Janelas de Tempo (PDCEJT). Entre os
objetivos desse estudo, tem-se a resolução deste problema para instâncias com até 2.000
pedidos, além da implementação de um software que seja flexível o suficiente para a
solução de um número limitado de suas variantes. A motivação do estudo advém de um
projeto em cooperação com uma empresa da área de logística. A fim de cumprir estes
objetivos, planeja-se a implementação de dois componentes para o software: (i) um
solver para tratar o problema; e (ii) uma ferramenta de simulação para representar
ambientes dinâmicos. As componentes se comunicarão através de uma arquitetura
cliente-servidor, permitindo que sejam independentes. Para a implementação do solver,
será proposta a adaptação de uma matheuristic presente na literatura.
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Nos últimos anos nota-se o grande crescimento da quantidade de dados textuais
gerados em sistemas computacionais. Conforme esses dados circulam a partir de suas
fontes, por exemplo, portais de noticias e redes sociais, grandes fluxos de documentos
textuais são gerados. Do ponto de vista dos usuários, encontrar as informações mais relevantes para si dentre essa vasta quantidade de textos, pode ser uma tarefa cansativa.
Em vista disso, projetistas de sistemas buscam identificar o interesse dos usuários e dessa
forma permitir que os sistemas possam decidir quais documentos devem ser apresentados
com maior prioridade, melhorando assim a experiência do usuário e possibilitando um
melhor engajamento dos usuários. O problema de detectar documentos relevantes vem
sendo explorado pela área de classificação de dados únicos e não rotulados, a qual utiliza
de métodos de mineração de dados que buscam detectar documentos relevante em meio
a um conjunto de documentos que não são previamente rotulados quanto a sua relevância
para o usuário. Soma-se ao problema de classificar tais fluxos de textos o fato de que
tais fluxos estão sujeitos a mudanças constantes. Essas mudanças são conhecidas como
mudança de conceito e ocorrem, por exemplo, quando ocorrem mudanças na distribuição
de probabilidade dos dados que descrevem cada documento ou mesmo mudanças no interesse do usuário ao longo do tempo. As mudanças de conceito podem impactar negativamente no desempenho dos classificadores utilizados, uma vez que os mesmos já
não conseguem reconhecer com acurácia os novos textos. Para evitar a perda de desempenho do classificador faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas que permitam a
detecção de mudança de conceito de forma que o classificador possa ser atualizado, ou
seja, que aprenda os novos padrões oriundos dos textos mais recentes. Em vista desse
conjunto de problemas, o presente trabalho propõe uma abordagem que combina um conjunto de classificadores e um sistema de pesos em que atributos e dados possuem maior
relevância para o classificador de acordo com algumas caracterı́sticas dos dados. Com
base na combinação dos resultados individuais dos classificadores, o sistema pode detectar a mudança de conceito e tratá-la. O tratamento é feito substituindo os classificadores,
que apresentam piores desempenhos, por novos classificadores que são atualizados com
textos recentemente recebidos pelo sistema.
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O rio Gualaxo do Norte pertence à Bacia do Rio Doce e percorre o munícipio de
Mariana (Minas Gerais), que em 2015 foi palco da maior tragédia ambiental do Brasil
quando a barragem de Fundão se rompeu liberando cerca de 43 milhões de m³ de rejeito
de minério de ferro no ambiente. Após mais de cinco anos desde o ocorrido, a zona ripária
do rio Gualaxo do Norte ainda se encontram em processo de restauração ecológica,
viabilizando a recolonização dessas áreas pela comunidade de artrópodes edáficos. Diante
da forte relação com as características físicas e químicas do solo e da matéria orgânica,
os artrópodes são sensíveis a mudanças no ambiente, podendo ser utilizados como
bioindicadores ambientais detectores. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo
avaliar a recolonização dos artrópodes edáficos e sua relação com as propriedades do solo
de uma área afetada pela deposição de rejeito de minério de ferro na margem do rio
Gualaxo do Norte. Para amostragem de artrópodes foram utilizadas armadilhas do tipo
pitfall e foram estabelecidos 10 pontos amostrais ao longo de uma área afetada e outros
10 pontos em uma área referência que não foi afetada pelo rejeito. Em cada ponto
amostral foram retiradas amostras de solo na camada de 0 a 20 cm para análise das
propriedades físicas (textura), químicas (pH, teor de matéria orgânica, macronutrientes)
e biológicas (β glicosidade, carbono da biomassa microbiana e respiração microbiana). A
diversidade de artrópodes foi calculada com o índice de Shannon (H’) e coeficiente de
correlação de Pearson foi utilizado para estabelecer as correlações com as propriedades
do solo. A família Formicidae foi desconsiderada ao calcular o H’ devido ao elevado
número de indivíduos, sendo assim, a área afetada apresentou o H’ de 0,715 e a referência
obteve o H’ de 1,718. De forma geral, as propriedades do solo afetado pelo rejeito
apresentaram uma correlação negativa com diversidade de artrópodes. Sendo que, o baixo
teor de argila e o elevado teor de sódio foram as propriedades do solo com uma forte
correlação negativa (p > 0,5) com a diversidade de artrópodes. Logo, é possível concluir
que as propriedades do solo afetado pelo rejeito podem estar atuando como um fator
limitante para o reestabelecimento total da comunidade de artrópodes na área do presente
estudo. E mais estudos ao longo de todo o rio Gualaxo do Norte são necessários para
compreender como esse novo ambiente interfere na comunidade de artrópodes.
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Solos derivados de rochas ultramáficas são pobres em sílica e ricos em óxidos
de ferro, com concentração residual de arsênio (As), com alto potencial cancerígeno,
além de outros elementos tóxicos, como níquel (Ni) e cromo (Cr). O objetivo deste
trabalho foi avaliar a disponibilidade de arsênio em solos desenvolvidos de esteatito no
Morro Paraíso, complexo ultramáfico, próximo à Serra de Bom Sucesso-MG. Foram
selecionados oito solos representativos do afloramento de esteatito (ou talco-xisto, um
tipo de pedra-sabão), a uma profundidade de 1 metro ou até contato lítico ou
petroférrico. Os solos foram classificados como 3 Neossolos, 2 Cambissolos e 3
Latossolos. Foram realizadas análises de difração de raio-X (FRX) e extrações seletivas
com água, Mehlich-1, oxalato de amônio e ácido nítrico. Em seguida, as soluções foram
analisadas em aparelho de espectrofotometria de absorção atômica com forno de grafite
para determinações de baixas concentrações.
O teor total de As analisados em FRX variaram de 4 a 225 mg.kg-1. Conforme a
Resolução 460/2013, os teores encontraram-se em uma condição de sobreaviso, pois a
concentração já em alerta de prevenção de As no solo é de 15 mg.kg-1 e 35 mg.kg-1 para
solo agrícola.
A ordem crescente dos resultados das extrações de As foram: Água (zero em
todas as amostras)< Mehlich-1 < Oxalato de amônio < Ácido nítrico. Os resultados das
extrações seletivas encontram-se dentro do intervalo aceitável pelas diretrizes da
Resolução 460/2013, com maior teor encontrado no horizonte B2 de um Latossolo (9,86
mg.kg-1 extraído por ácido nítrico e 4,07 mg.kg-1 extraído por oxalato). O solo horizonte
com menor teor de As foi um Cambissolo com 0,07 e 0.05 mg.kg-1 extraído com
Mehlich-1 e oxalato, respectivamente, e teores abaixo de detecção para ácido nítrico. A
maior quantidade de As ocorre nos solos e horizontes com maiores teores de Fe2O3. O
contraste entre As extraído por ácido nítrico ou determinado por FRX demonstra que
sob condições oxidantes o As pode estar fortemente adsorvido em óxidos e hidróxidos
de Fe, especialmente os primários. Ou seja, o As, mesmo em concentrações totais
elevadas, encontra-se nestes solos em uma forma muito estável, de baixa
disponibilidade do elemento do solo para o ambiente, amenizando o risco eminente de
toxidez para flora e fauna.
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Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill, Correção do solo, Nutrição de plantas.
Roraima é considerado a nova fronteira agrícola do país, com destaque para a
produção de grãos de soja nas savanas roraimenses (região nordeste do estado). O
estudo objetivou avaliar as diferentes doses de gesso agrícola e o parcelamento de
potássio no desempenho agronômico da soja em plantio direto na savana de Roraima. O
experimento foi conduzido durante a estação chuvosa de 2018 (abril a setembro). O
clima da região é Aw, de acordo com a classificação de Köppen, o solo foi caracterizado
como Latossolo Amarelo distrófico. O delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas (5 doses de gesso x 3
parcelamentos de potássio x 4 repetições). As 5 doses de gesso foram 0; 1,5; 3; 6 e 12 t
ha-1, e o parcelamento correspondeu às 3 formas de parcelamentos de K, de acordo com
a dose recomendada, sendo elas no plantio e cobertura, respectivamente de 40% e 60%
(K1); 30% e 70% (K2); e 20% e 80% (K3) A cultivar de soja utilizada foi a BRS 8381,
com ciclo fenológico de aproximadamente 90 dias. A correção do solo foi realizada 30
dias após a semeadura (DAS), com calcário dolomítico, em área total e sem
incorporação do solo. Em seguida, 20 DAS foram aplicadas as 5 doses de gesso agrícola
em superfície, e o potássio aplicado na semeadura e 25 DAS de acordo com cada
tratamento. Todas as outras adubações foram realizadas no plantio de maneira uniforme
nas unidades experimentais, conforme a recomendação. Os dados obtidos foram
submetidos a analise de variância pelo teste F, p<0,05 de probabilidade. Foi realizada
análise de regressão para os casos de efeito significativos para as doses de gesso e teste
tukey, p<0,05, para os efeitos significativos no parcelamento de K. As doses de gesso
tiveram respostas negativas para o teor de Mg foliar. Para o teor de S foliar, foi possível
observar a influência das doses de gesso, havendo o acréscimo do mesmo até a dose de
máxima eficiência técnica. A dose de máxima eficiência técnica do gesso agrícola
observada para o teor de S foliar foi de 10,3 t.ha-1. Os demais elementos não foram
influenciados pelas doses de gesso e parcelamento de K, em plantas de soja na Savana
Roraimense.
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Listeria monocytogenes é um patógeno de origem alimentar que pode
permanecer viável e se multiplicar em baixas temperaturas, na presença de sais e baixo
pH, além de persistir em ambientes industriais devido a capacidade de formar biofilmes.
O controle do desenvolvimento microbiano para garantir a segurança dos alimentos é
um constante desafio para a indústria e novas tecnologias vem sendo aplicadas para essa
finalidade, como a utilização de compostos antimicrobianos naturais, como óleos
essenciais. Objetivou-se neste estudo avaliar a atividade antimicrobiana do óleo
essencial de Ho Wood (Cinnamomum camphora var. Linalooliferum) sobre Listeria
innocua ATCC 33090. L. innocua é considerada uma variante não patogênica de L.
monocytogenes. Para determinar a Concentração Mínima Bactericida (CMB) dos óleos
essenciais foi utilizada a técnica de microdiluição em caldo, em microplacas de
poliestireno com 96 cavidades. Em cada cavidade foram adicionados 150 µL de caldo
triptona de soja (TSB), 0,6% de extrato de levedura, 0,5% de Tween 80 e as
concentrações dos óleos testadas: 0,015; 0,03; 0,06; 0,125; 0,25; 0,50; 1,00 e 2,00%
(v/v). Foram inoculadas nas cavidades alíquotas de 10 µL da cultura bacteriana
padronizada (108 UFC/mL). As placas foram vedadas e incubadas a 37 °C/24 h. Em
seguida, 10 µL da cultura de cada cavidade foi plaqueada em ágar triptona de soja
(TSA) empregando-se a técnica de microgotas e as placas incubadas a 37 °C/24 h. A
CMB foi a que resultou em completa ausência de crescimento microbiano. O
experimento foi realizado em três repetições em triplicata. O óleo essencial de Ho Wood
apresentou CMB de 1,0% (v/v), logo, conclui-se que apresenta potencial ação
antimicrobiana contra L. innocua, sendo uma alternativa promissora para utilização pela
indústria de alimentos.
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A bebida café é uma das mais consumidas no mundo, sendo o xarope de café
considerado um produto emergente com potencial aplicação na indústria de alimentos.
Já foi comprovado cientificamente que ao longo do processo de torra do café, ocorre a
formação de compostos como as melanoidinas que apresentam efeitos antioxidantes e
antimicrobianos. A espécie Aspergillus flavus é um fungo saprofítico comumente
relacionado à contaminação de grãos em armazenamento, além de ocasionar doenças em
humanos e animais como a aspergilose. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
sensibilidade do fungo A. flavus frente ao xarope de café. O trabalho foi realizado no
Laboratório de Micologia da Universidade Federal de Lavras- UFLA, sendo o xarope
adquirido em comércio local. O método utilizado foi o de difusão em discos (6mm)
avaliando duas amostras: xarope de café puro e xarope de café acrescido de cumarina,
em concentrações de 3,9 a 500µl/ml. O meio de cultura empregado foi Czapeck Yeast
Agar (CYA) utilizando Dimetilsulfóxido (DMSO) e Tecubonazol (0,1ml/1ml) como
controles negativo e positivo, respectivamente. O experimento foi realizado em
triplicata, totalizando dezoito tratamentos (2 amostras e 9 concentrações). Observou-se
sensibilidade por meio da formação de halos de inibição frente ao xarope de café puro
nas concentrações 62,5; 125 e 250µl/ml, com eficiência de inibição de 11% quando
comparado com o controle positivo utilizado. Para o xarope acrescido de cumarina
observou-se sensibilidade A. flavus nas concentrações 7,8; 125 e 250µl/ml
correspondendo a 18,5% quando comparado com o controle positivo. Conclui-se que
ambas as amostras apresentaram atividade antifúngica sobre a cepa de A. flavus. A
amostra contendo cumarina apresentou maiores taxas de inibição, porém, ressalta-se
necessidade de mais estudos na área para a aplicação do xarope de café como agente
antifúngico.
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Listeria monocytogenes é um patógeno alimentar capaz de sobreviver em
condições adversas e de se desenvolver em superfícies de processamento de alimentos,
nas quais pode formar biofilme, sendo, portanto, de grande preocupação para a indústria
alimentícia por causar listeriose em humanos, devido a ingestão de alimentos
contaminados. Uma forma de controlar a contaminação dos alimentos por patógenos é
pelo uso de conservantes. Desse modo, a utilização de óleos essenciais como
conservantes naturais é uma alternativa promissora para o fornecimento de alimentos
seguros ao consumidor. Diante do exposto, o estudo teve como objetivo a determinação
da concentração mínima bactericida (CMB) do óleo essencial de alho sobre Listeria
monocytogenes ATCC 19117. Para tanto, as análises foram realizadas no Laboratório de
Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras e a concentração
mínima bactericida foi determinada pela técnica de microdiluição em caldo em
microplacas de poliestireno com 96 cavidades. Preparou-se o caldo TSB acrescido de
0,6% de extrato de levedura (TSB-YE) e 0,5% de Tween 80 para diluição do óleo
essencial, que foi utilizado nas concentrações de: 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,12; 0,06; 0,03 e
0,015% (v/v). Realizou-se a inoculação de alíquotas de 10 μL da cultura padronizada a
108 UFC/mL nas cavidades da microplaca contendo 150 μL de TSB-YE acrescido de
Tween 80 e das concentrações do óleo essencial, e as microplacas foram então
incubadas a 37°C por 24h. Após esse período, realizou-se o plaqueamento por
microgota em meio TSA com 0,6% de extrato de levedura, seguido de incubação a 37°C
por 24h. A menor concentração do óleo em que não houve crescimento do
microrganismo em placa foi denominada CMB. O experimento foi realizado em
triplicata com três repetições. O óleo essencial de alho apresentou atividade
antibacteriana sobre L. monocytogenes, sendo sua CMB de 2% (v/v), o que demonstra
seu potencial para ser utilizado como conservante natural.
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Palavras-chave: aguardente de cana-de-açúcar; padronização de bebida; qualidade.
A cachaça ou aguardente de cana-de-açúcar é uma bebida alcóolica fermentodestilada amplamente difundida e consumida no mundo. A sua produção consiste na
fermentação do caldo de cana seguido do processo de destilação, obtendo um produto
final de características físico-química e sensoriais peculiares. No Brasil a produção é
crescente, entretanto, ainda há dificuldade na manutenção da padronização dos produtos
de diferentes lotes. Este trabalho teve como objetivo avaliar a homogeneidade de cinco
lotes de cachaças armazenadas em tanques de aço inox e produzidas por um mesmo
estabelecimento em Minas Gerais. A qualidade dessas amostras foi determinada em
triplicada avaliando os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ’s) estabelecidos para
cachaça e aguardente de cana pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA), no Laboratório de Análise de Qualidade de Aguardente, UFLA. Pode-se
observar que apenas o lote E estava dentro dos padrões exigidos pela legislação para os
compostos desejáveis: graduação alcoólica (38% a 54% v/v a 20ºC), acidez volátil em
ácido acético (150 mg/100mL de álcool anidro (aa)), aldeídos em aldeído acético (30
mg/100mL de aa), ésteres em acetato de etila (200 mg/100mL de aa), álcoois superiores,
soma dos álcoois n-propílico, isobutílico e isoamílico (360 mg/100mL de aa), furfural
(5 mg/100mL de aa) e soma dos componentes secundários (200 a 650 mg/100mL de
aa); e para os contaminantes: cobre (5 mg/L), carbamato de etila (210 µg/L) e os álcoois
metílico (20 mg/100 mL de aa), butílico (3 mg/100 mL de aa) e sec-butílico (10 mg/100
mL de aa). Os quatro demais lotes, A, B, C e D, apresentaram teores de acidez em ácido
acético acima do permitido: 291,28; 169,40; 192,07 e 228,57 mg/100 mL aa,
respectivamente. Além disso, a amostra do lote A também apresentou valores de ésteres
(202,38 mg de acetato de etila/100 mL de aa), álcool sec-butílico (10,06 mg/100 mL de
aa) e soma de componentes secundários (705,86 mg/100 mL de aa), fora dos padrões
exigidos pela legislação, comprovando a diferença entre os produtos dos cinco lotes.
Diante dos dados obtidos conclui-se que quatro deles não poderiam ser comercializados
por não atenderem as exigências da legislação vigente, demonstrando que ainda é
necessário cuidados na cadeia produtiva da cachaça/aguardente para que sempre sejam
obtidos produtos finais de qualidade e padronizados.
Agradecimentos: os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES, CNPq e
FAPEMIG.
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Resumo
O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, sendo popular por seu
sabor característico e por possuir propriedades organolépticas diversas. Nos últimos anos,
a relação entre o consumo de café e a saúde tem sido amplamente investigada devido à
crescente demanda por alimentos funcionais e de alta qualidade. Com base em artigos
publicados, os objetivos desta revisão foram i) estudar a associação entre o consumo de
café e os benefícios à saúde humana; ii) os efeitos do consumo de café em algumas
patologias; e iii) fornecer uma descrição dos compostos bioativos do café. Esta revisão
foi feita investigando resultados de pesquisas in vitro e in vivo de fontes confiáveis, como
Scopus, PubMed, Google Scholar, Cochrane Library e Web of Science. O café possui
compostos bioativos que incluem compostos fenólicos, principalmente ácido clorogênico
(ácido cafeoilquínico), trigonelina, e diterpenos, como cafestol e kahweol. Esses
compostos estão relacionados aos efeitos benéficos à saúde humana, incluindo elevada
atividade antioxidante, atividade antimutagênica, ação hepatoprotetora, redução da
incidência de diabetes mellitus tipo 2, redução do risco de doenças cardiovasculares,
redução de incidência de doenças inflamatórias, redução dos sintomas da menopausa,
dentre outros. Desse modo, os compostos bioativos do café como cafeína, ácido
clorogênico, trigonelina, cafestol e kahweol estão intimamente relacionados aos efeitos
benéficos do café. Assim, a presente revisão pode esclarecer que os benefícios do
consumo moderado de café superam os riscos associados.
Instituição de fomento à pesquisa: CAPES
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Alimentos desidratados são usualmente reidratados por imersão em água visando
a restauração das suas propriedades originais. Duas frutas secas comerciais, laranja e
limão siciliano, foram submetidas à reidratação com água deionizada por 120 min, em
diferentes condições: banho-maria (25°C, 40°C, 50°C e 60°C) e banho ultrassônico
(frequência 40 kHz, 70W de potência nominal e temperatura de execução de 25 ± 5 °C).
As amostras apresentaram teor de umidade inicial de 0,199 kg H2O/kg b.u. e 0,147 kg
H2O/kg b.u. para a laranja e o limão respectivamente. A capacidade de reidratação (CR)
durante todo o processo foi calculada como a alteração no peso (g) das amostras,
dividida pelo peso original (g) antes da reidratação. Também, o conteúdo de sólidos
solúveis da água de reidratação foi mensurado com o auxílio de um refratômetro. De
maneira geral, o incremento na temperatura de reidratação (60°C) resultou em maior
capacidade de reidratação (1,879 ± 0,218 para limão e 2,485 ± 0,013 para laranja) e
maior teor de umidade absorvida pelas amostras analisadas (0,779 ± 0,031 kg/kg b.u.
para a laranja e 0,703 ± 0,021 kg/kg b.u. para o limão). Considerando o uso de energia
ultrassônica, os valores de CR obtidos foram de 1,073 ± 0,074 para o limão e 1,661 ±
0,044 para a laranja. O aumento da absorção de água com o aumento da temperatura de
reidratação pode ser atribuído principalmente às mudanças na viscosidade e tensão
superficial da água, ocasionando possível colapso celular. O efeito do uso da
temperatura de 60°C foi superior ao efeito da energia ultrassônica nas condições de
reidratação avaliadas. Alguns fatores podem ter sido relevantes para este resultado,
como as características do produto seco, a sua porosidade e as propriedades do banho
ultrassônico. As condições de ultrassom selecionadas podem ser responsáveis pela baixa
influência da tecnologia no estudo. Diante dos resultados, sugere-se a reidratação de
frutas cítricas secas comerciais em temperatura controlada de 60 °C obtendo-se assim,
menor tempo de reidratação e qualidade desejável.
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A jabuticaba (Plinia cauliflora) é uma planta nativa do Brasil, com polpa de gosto
doce e pouco ácida, com 1 a 4 sementes por fruto. A jabuticaba é muito apreciada no
consumo natural e na fabricação caseira de alguns produtos processados como geleias,
vinhos e licores. Durante o processamento da jabuticaba, a casca e a semente são
geralmente descartadas, podendo representar até 50% do fruto in natura. Uma boa
alternativa para o emprego deste resíduo é a extração de pectina, contida na fibra bruta da
casca. Este estudo objetivou caracterizar a casca e a semente de jabuticabas colhidas em
diferentes épocas e regiões do estado de Minas Gerais. Um lote de amostra foi colhido
em Iraí de Minas, na região do Triângulo Mineiro no mês de junho de 2021 (J1) e o outro
lote foi colhido em Lavras, na região do Sul de Minas Gerais no mês de agosto do mesmo
ano (J2). As jabuticabas foram sanitizadas e despolpadas após a colheita e a casca e a
semente de ambas foram caracterizadas quanto ao teor de umidade, lipídeos, proteínas,
fibra bruta, cinzas e carboidratos na matéria integral. Os resultados foram submetidos a
análise estatística pelo teste de média de Tukey a 5% de significância e expressos em
gramas por 100 gramas de amostra. Em relação às cascas, houve diferenças significativas
quanto à umidade e à fibra bruta, sendo que a casca da J2 apresentou os maiores valores
(76,91 g de água/100 g de casca e 4,96 g de fibra bruta/100 g de casca). Já para as
sementes, verificou-se uma diferença significativa quanto a proteínas e carboidratos,
sendo que as sementes da J2 apresentaram maiores valores (5,04 g de proteínas/100 g de
semente e 8,86 g de carboidratos/100 g de semente). O teor de lipídeos variou de 1,69
(J2) a 3,75 (J1) nas cascas e 0,63 (J1) a 0,88 (J2) nas sementes e o teor de cinzas variou
de 1,96 (J1) a 1,97 (J2) nas cascas e 1,22 (J2) a 1,25 (J1) nas sementes e, para esses dois
parâmetros, não houve diferenças significativas. Ao observar o regime de precipitação
que antecederam as duas colheitas, pôde-se notar que J1 foi desfavorecida quanto às
chuvas (0,4mm/mês), enquanto J2 recebeu 4mm antes da colheita. Tal acontecimento
explica o fato de que o teor de umidade das cascas de J2 serem maiores. As variações nos
resultados podem ser explicadas pelas diferentes regiões de cultivo, grau de maturação
do fruto, entre outros fatores. A quantificação de fibra bruta é de grande interesse para
avaliar a viabilidade de extração de pectina da casca de jabuticaba.
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Um dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, tais como a
obesidade, diabetes e síndrome metabólica, é a ingestão excessiva de açúcar. Assim, a
adição de diferentes polpas de frutas torna-se uma opção interessante para reduzir a adição
de açúcar em sucos comerciais. Além disso, a caracterização de físico-química desses
sucos adicionados de polpa de frutas se torna fundamental não apenas para sua
padronização, mas também para seu controle de qualidade. Diante desse contexto, este
trabalho objetivou a (i) elaboração de um suco de morango com concentrações reduzidas
de açúcar, (ii) adição de polpa de caqui no suco processado de morango com o intuito de
enriquecer nutricionalmente o produto e reduzir o teor de açúcar adicionado inicialmente
utilizando a doçura do próprio caqui (iii) e caracterização do suco obtido quanto aos
parâmetros físico-químicos. As amostras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foram produzidas como amostra
padrão (100% sacarose e sem polpa de caqui) e amostras com 0, 12,5, 25, 37,5 e 50% de
polpa de caqui adicionada, respectivamente; ou seja, num total seis amostras de suco
foram produzidas para os ensaios com redução de 25% e outras seis amostras foram
produzidas para os ensaios com redução de 50% de sacarose. As amostras foram avaliadas
com relação a cor, sólidos solúveis (SS), pH e acidez. As amostras 1 e 2 em ambas as
reduções de sacarose, de 25% e 50%, apresentaram os maiores valores do parâmetro de
cor a* para o suco, 25,08, 28,40, 24,80 e 26,35, respectivamente; enquanto a amostra 6,
também nas reduções de 25 e 50% de sacarose, apresentou maiores valores de b (14,67 e
15,69, respectivamente) e ângulo Hue (35,36 e 36,07, respectivamente). Além disso, as
amostras 5 e 6 apresentaram os níveis mais elevados de SS também em ambas as
reduções, 25 (13,30 e 13,40°Brix, respectivamente) e 50% (11,55 e 11,92°Brix,
respectivamente). Em ambas as reduções de açúcar não houve diferença entre as amostras
com relação a acidez titulável que variou de 0,17 a 0,24g de ácido cítrico/100 g.
Finalmente, a amostra 6 apresentou os valores mais elevados de pH em ambas as reduções
de açúcar, 3,90 e 3,96, respectivamente. Assim, a adição de polpa de caqui ao suco de
morango com reduções de 25 e 50% de açúcar elevou o pH, SS, parâmetros de cor b e
ângulo Hue, reduziu o parâmetro de cor a e não afetou a acidez titulável.
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A película prateada é um tegumento fino que envolve o grão de café cru, sendo o
principal coproduto gerado durante o processo de torrefação do café. Geralmente, este
coproduto é destinado para compostagem, aterro sanitário ou combustível para
fornalhas. No entanto, o conhecimento da sua composição é importante, uma vez que
possibilita o reaproveitamento para outros fins, como para aplicação nas indústrias de
alimentos e farmacêutica. Portanto, o objetivo desse trabalho foi determinar a
composição centesimal e os parâmetros colorimétricos da película prateada do café
arábica. As amostras foram doadas pela Cafeteria CafEsal (Lavras, MG) e secas a 60 °C
por 24 h em estufa. O teor de umidade foi determinado pelo método gravimétrico a 105
°C até peso constante. O conteúdo de proteínas foi determinado pelo método Kjeldahl.
O teor de lipídios foi determinado por soxhlet por extração com éter de petróleo. As
cinzas foram determinadas por incineração em mufla a 550 °C. O teor de carboidratos
foi determinado por diferença. A atividade de água (aw) foi determinada por um
higrômetro e os parâmetros colorimétricos (L*, C* e h°) foram determinados por leitura
direta em colorímetro (Konica Minolta, espectrofotômetro modelo CM-5). O
experimento foi realizado em 3 repetições e todas as análises foram realizadas em
triplicata. O teor de umidade das amostras foi de 5,82 ± 0,21% b.u. e a aw foi de 0,255 ±
0,003, sendo este material considerado estável do ponto de vista microbiológico. A
película prateada apresentou uma composição rica em carboidratos (66,01 ± 0,48% b.s.),
seguida de proteínas (16,42 ± 0,35% b.s.) e minerais (8,65 ± 0,10% b.s.) e um baixo valor
de lipídios (3,10 ± 0,12% b.s.). Além disso, as amostras foram caracterizadas por uma
cor escura (L* = 35,30 ± 0,40), baixa saturação (C* = 13,72 ± 0,51) e com tonalidade
entre as cores vermelha (0°) e amarela (90°) (h° = 66,01 ± 0,48), sendo estas
propriedades de cor adquiridas durante o processo de torrefação do café. Portanto, a
película prateada é um coproduto do processamento do café que pode ser considerada
uma fonte potencial para a aplicação nas indústrias de alimentos ou farmacêuticas, uma
vez que apresenta características de composição interessantes. Além disso, o
reaproveitamento deste coproduto reduziria o impacto ambiental e os custos adicionais
para o seu tratamento.
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Palavras-chave: fermentação, ácido clorogênico, ácidos graxos.
O processo fermentativo de cafés especiais aumenta o valor econômico e é
utilizado para potencializar e gerar aromas/sabores diferenciados. O objetivo deste
trabalho foi avaliar durante a fermentação, a influência de cafés cultivados em
diferentes altitudes quanto à composição química dos grãos beneficiados. Frutos da
variedade Catuaí Vermelho, cultivados à 800, 1000, 1200 e 1400m na Serra do Caparaó
(ES) foram selecionados e descascados mecanicamente sem imersão em água. Em
seguida, foram transferidos para biorreatores localizados a 1200m. O experimento foi
realizado em triplicata e os frutos foram fermentados por 72h. Os grãos foram secos ao
sol em terreiros suspensos até atingirem 11-12% de umidade. A composição química
dos grãos verdes foi avaliada por espectroscopia Raman. A análise de componentes
principais (PCA) foi realizada em toda a faixa espectral Raman (1000–3200 cm-1) e nas
regiões correspondentes ao ácido clorogênico (CGA) (1000–1750 cm-1) e ácidos graxos
(FA) (2700–3050 cm-1). As principais bandas de espectros foram observadas entre as
regiões 1100 e 1800cm-1, sendo considerada a região de impressão digital dos grãos. As
bandas de 1605 e 1630cm-1 são atribuídas ao CGA, mais especificamente ao anel fenil e
às vibrações elásticas C = C, sendo considerado um dos principais constituintes do grão.
Bandas a 2900cm-1 foram observadas e estas ocorrem devido às vibrações simétricas e
assimétricas do CH2 presentes nos lipídios, sendo atribuídos aos ácidos graxos. Os
espectros Raman variaram em relação às diferentes altitudes na faixa espectral de CGA
e FA. Correlações foram observadas em relação à composição química total do grão e
ao conteúdo de CGA entre as amostras: 800 e 1400m. Entretanto, 1000 e 1200m foram
discrepantes em relação ao conteúdo de CGA. Em relação ao conteúdo de FA não foram
observadas correlações entre as altitudes. Os espectros Raman são sensíveis às
propriedades do CGA e ao conteúdo lipídico. A composição química do grão
fermentado pela via semi-seca foi influenciada pela altitude em que o café foi cultivado.
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Palavras-chave: Congelamento, Fruta, Danos mecânicos.
O congelamento é uma técnica de conservação muito eficiente que permite o
armazenamento dos alimentos por um longo período. Apesar de seus benefícios essa
operação unitária pode causar danos mecânicos aos tecidos vegetais e animais, visando
reduzir esses impactos negativos pré-tratamentos podem ser aplicados. Neste contexto o
presente trabalho objetivou aplicar a impregnação a vácuo em amostras de manga e
avaliar seus efeitos sobre a porcentagem de perda de fluido celular após congelamento e
descongelamento. A mangas foram adquiridas em comércio local de Lavras -MG,
higienizadas, descascadas e cortadas em cubos de 1x1x1 cm. Os cubos foram
submetidos a impregnação com pressão de vácuo (-250 mmHg) à 30 °C por 1 h,
seguido por um repouso de 30 minutos a pressão atmosférica sob a mesma temperatura.
Posteriormente as amostras foram congeladas em ar estático a -18 °C e descongeladas a
temperatura de 25 °C. A composição das soluções impregnantes foi elaborada seguindo
um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), onde a concentração de xilose
utilizada foi de 0, 1,0, 2,0 e 3,0% e a concentração de cloreto de cálcio (CaCl2) foi de 0
e 0,5%. Uma amostra controle imersa apenas em água submetida às mesmas condições
impregnantes foi congelada junto com as demais amostras. Foi analisada a porcentagem
de perda de fluido celular (% PFC) após o descongelamento, para isso checou-se a
variação de massa da amostra controle e das amostras pré-tratadas
congeladas/descongeladas. Em seguida, a razão entre a variação de massa e a massa
inicial das amostras foi calculada e os resultados foram expressos em porcentagem. As
análises foram realizadas em triplicata. Os dados foram submetidos a análise de
variância e teste de média Tukey (p<0,05) utilizando o software SAS University Edition
(SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA). Foi observada diferença significativa entre os
tratamentos (p<0,05), o controle apresentou maior porcentagem de perda de fluido
celular (-31,00%). As amostras impregnadas com 2% de xilose e 0% de cloreto de
cálcio e 2% de xilose e 0,5% de cloreto de cálcio exibiram menores perdas de fluido
celular com -6,82% e -8,06%, respectivamente. Nota-se que a xilose possui um bom
potencial crioprotetor em baixas concentrações, podendo assim ser empregada no prétratamento de frutas congeladas visando manter a qualidade desses produtos.
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Palavras-chave: Controle de qualidade, lácteos, segurança do alimento.
O estufamento em queijos é um grande problema nos laticínios. Quando ele é
precoce predomina as bactérias do grupo coliformes, como exemplo a Escherichia
coli que pode causar problemas a saúde do consumidor. Diante deste contexto, o
objetivo deste trabalho foi detectar a bactéria Escherichia coli em amostras de queijo
“Minas frescal” provenientes de feiras na região de Lavras- MG. Foram coletadas
seis amostras de queijo de forma asséptica e acondicionadas em caixa isotérmica com
gelo (4º C), e transportadas imediatamente até o Laboratório de Microbiologia de
Alimentos. As embalagens dos queijos foram higienizadas com uma solução de
álcool 70% (m/v). Foi retirada uma unidade analítica de 25 gramas de cada amostra e
homogeneizada em 225 mL do diluente Citrato de Sódio 2%. Em seguida, foram
realizadas diluições decimais de 10-1 a 10-5. O teste presuntivo foi realizado através
da transferência de 1 mL das diluições para uma série de três tubos contendo Lauril
Sulfato Triptose (LST), posteriormente incubados a 37ºC por 24/48 horas. Logo após
a incubação foram verificados os tubos positivos e com produção de gás. Alçadas do
teste presuntivo foram transferidas para o Caldo Escherichia coli (EC), e incubados a
45ºC/24h. Foi verificado os tubos positivos com ácido e gás. As culturas foram
estriadas em ágar eosina azul de metileno (EMB). As colónias típicas características
verdes metálicas e brilhantes foram submetidas a provas bioquímicas como a
catalase, indol, Voges-Proskauer, Citrato de Simmons e coloração de Gram. Os
resultados indicaram que as amostras se encontravam de acordo com a Resolução RDC Nº 331, de 23 e dezembro de 2019, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). As bactérias foram caracterizadas como Gram negativas, não
produtoras de catalase, Indol negativas, VP positivas e utilizavam o citrato como
única fonte de carbono, demonstrando ausência de E. coli. Ressalta-se que deve
manter a qualidade de produção e higiene dos manipuladores de queijos.
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Palavra-chave: Lippia gracilis, qualidade, propriedades físicas.
A degradação da cor de produtos desidratados relaciona-se com a temperatura
utilizada durante o processo de secagem. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito
de diferentes temperaturas de secagem sobre a coloração de folhas de alecrim-detabuleiro (Lippia gracilis).As folhas de alecrim-de-tabuleiro foram processadas e
dispostas em secador estático e secas em temperaturas de ar de 40, 50 e 60 °C até peso
constante e velocidade de secagem em aproximadamente 0,33 m.s-1. A avaliação da
coloração das folhas foi feita após a secagem com auxílio de um colorímetro utilizando a
escala do sistema CIELab. O experimento foi planejado em delineamento inteiramente
casualizado, com duas repetições e as médias foram comparadas entre si pelo teste de
Scott-Knott a 5% de significância. A avaliação do valor da coordenada L* que varia de
0 (preto) a 100 (branco) indica o escurecimento das folhas à medida que aumenta a
temperatura de secagem, com valores entre 22,63 e 49,00, havendo diferença estatística
entre 40, 50 e 60ºC. Para o valor da coordenada a* que indica a cor entre vermelho e verde
(quanto mais negativo mais verde, e quanto mais positivo mais vermelho) não foi
observada diferença e os valores variaram entre 0,30 e 0,31. Assim, predominou-se a
coloração verde das folhas. Já para a coordenada b* que indica a coloração entre azul para
valores negativos e amarelo para valores positivos, a temperatura de 60 ºC diferenciou
apresentando valor de 0,29, enquanto a avaliação da coordenada a* sob temperatura de
40 e 50 ºC não se diferiram e ambas apresentaram valor de 0,32. Portanto conclui-se que
a cor das folhas de alecrim-de-tabuleiro mudaram durante o processo de secagem, sendo
o que a menor alteração dos parâmetros de cor foi observada sob temperatura de 40 ° C.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq
e FAPEMIG.

162

Efeito do cloreto de sódio e da sacarose nas propriedades de
espumas formadas por proteínas da clara de ovo de galinha
Larissa Carolina de Morais1, Ana Cristina Freitas de Oliveira Meira1, Lizzy Ayra
Alcântara Veríssimo1, Jaime Vilela de Resende1
1

Departamento de Ciência dos Alimentos – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
larissa.morais1@estudante.ufla.br, ana.meira@estudante.ufla.br,
lizzy.alcantara@ufla.br,jvresende@ufla.br

Palavras-chave: Capacidade espumante, Estabilidade da espuma, Precipitação.
As proteínas da clara do ovo, sobretudo a ovalbumina, as globulinas G3 e a
ovomucina são amplamente empregadas na indústria de alimentos para formação e
estabilização de espumas. Tais propriedades podem ser impactadas por diferentes
fatores, entre eles se destacam a concentração de açúcar e sal. Nesse trabalho objetivouse avaliar o efeito da adição de sacarose (SA) e de cloreto de sódio (CS) na capacidade
espumante e na estabilidade de espumas formadas por proteínas extraídas da clara do
ovo. Para isso, as claras dos ovos de galinha frescos foram separadas manualmente e
colocadas em banho de gelo (4 °C). Foi realizada a precipitação sequencial de
globulinas G3, ovalbumina e ovomucina ajustando o pH das claras para 5,8, 4,5 e 3,5
respectivamente. Após o ajuste de cada pH as soluções foram centrifugadas a 4677 x g
por 15 min, e posteriormente originaram uma única mistura contendo as diferentes
frações proteicas. Em seguida, soluções contendo 0,5 g da mistura proteica, 50 mL de
água deionizada e diferentes concentrações de SA e CS foram preparadas e agitadas a
300 rpm por 5 min em um agitador mecânico. A SA e o CS foram combinados em um
Delineamento Composto Central (DCC), empregando as concentrações (m/m) 1,0% (1), 2,0% (0) e 3,0% (+1). Os dados foram analisados usando o software Statistica
(versão 8.0) a um nível de significância de 0,10. Os resultados indicaram diferenças
significativas entre os tratamentos quanto à capacidade de formação de espuma, dessa
forma, ajustou-se aos dados um modelo matemático com um coeficiente de
determinação de 0,80, no qual apenas o efeito linear da concentração de CS e a interação
entre as concentrações de CS e SA influenciaram significativamente na capacidade
espumante da mistura proteica, sendo que o CS exerceu uma influência positiva sobre o
atributo, e a interação CS x AS por sua vez, contribuiu negativamente para a formação
da espuma. Quanto à estabilidade da espuma, os tratamentos analisados foram
estatisticamente iguais, no entanto observou-se uma tendência de aumento da
estabilidade na medida em que houveram incrementos no teor de SA. Diante do
exposto, conclui-se que a adição de cloreto de sódio e de sacarose afetaram as
propriedades de formação e estabilidade da espuma proveniente das proteínas da clara
do ovo.
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Palavras-chave: Ultrassom, palatinose®, incorporação.
A desidratação osmótica assistida por ultrassom (UAOD) é um tratamento capaz
de facilitar a transferência de massa, mesmo em baixas temperaturas. Isto ocorre devido
ao efeito esponja e à cavitação envolvidas na aplicação de ondas ultrassônicas, criando
canais microscópicos no material imerso no meio líquido. Na UAOD, a utilização de
solutos osmóticos com aspectos saudáveis é fundamental para o enriquecimento saudável
de frutos. A Isomaltulose, conhecida comercialmente como Palatinose®, é uma excelente
alternativa por ser um carboidrato não-cariogênico e de baixo índice glicêmico. Além
disso, o tempo de duração do tratamento osmótico deve ser avaliado. O objetivo deste
trabalho foi estudar o efeito do tempo de tratamento na redução de peso (RP), perda de
água (PA) e ganho de sólidos (GS) em fatias de mangas. As amostras (2,0 x 4,0 x 0,4 cm)
foram submetidas à UAOD em banho ultrassônico com solução de Palatinose® (35 °B)
na proporção 1:10 (m/v) a 28 °C. O tempo de tratamento em ultrassom variou de 10 a 40
min. De acordo com os resultados, as amostras apresentaram 4,36-11,67% de RP, 9,2315,75% de PA e de 3,18-5,02% de GS. Os resultados obtidos foram submetidos à análise
de variância (ANOVA) e teste de comparação de médias de Tukey a 5% de significância,
o qual mostrou maiores RP até 25 min; PA, em 20 e 25 min e GS, nos tempos de 20 a 40
min, sendo que, nestas condições, não houve diferença estatisticamente significativa (p >
0,05) para cada variável estudada. Desta forma, indica-se utilizar o tempo de 20 min para
o enriquecimento de mangas com Palatinose®, uma vez que a incorporação (GS) já
começa a não ser evidente com o aumento do tempo de UAOD e isto pode estar
relacionado a alterações da parede celular do fruto em tempos elevados no ultrassom.
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Palavras-chave: Bebida mista, Caqui, Morango.
Com a finalidade de melhorar as características sensoriais dos produtos, a adição da
sacarose tem contribuído para o aumento da aceitação por parte dos consumidores, visto
que o gosto doce produz estímulos associados com a sensação de prazer e bem-estar.
Entretanto vários estudos relacionam o alto consumo de bebidas adoçadas com açúcares
diretamente com o excesso de ingestão de calorias, o que tem levado ao risco
aumentado de obesidade e o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, diante
disso, a necessidade de redução de açúcar é imprescindível. Assim, o objetivo desse
estudo foi elaborar e caracterizar sensorialmente suco de morango com concentrações
reduzidas de açúcar através da adição de polpa de caqui. O estudo foi revisto e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFLA, sob o código CAAE
09214419.1.0000.5148. Elaborou-se seis amostras de suco, com diferentes proporções
de polpa de morango (100 %, 100 %, 87,5 %, 75 %, 62,5 % e 50 % respectivamente), e
polpa de caqui (0 %, 0 %, 12,5 %, 25 %, 37,5 % e 50 % respectivamente) e com
redução de 25% e 50% de sacarose, aplicou-se teste sensorial check-all-that-apply
(CATA) com ideal (ID) e escala hedônica, com 100 consumidores frequentes de suco de
frutas. No que diz respeito a análise CATA, para o suco de morango com redução de
25% de sacarose, as amostras 1, 2, ID e 3 foram caracterizadas como vermelho,
vermelho rosado, brilhante, ácido, sabor de morango, aroma adocicado, aroma de
morango, textura lisa, ralo e apresentaram também maiores notas de aspecto global. Já
as amostras 5 e 6 são caracterizadas pela cor laranja, vermelho alaranjado, aroma de
caqui, aroma de abóbora, aroma de mamão, aroma de banana, sabor de caqui, sabor de
mamão, sabor de banana, sabor de abóbora e viscosidade. Para os sucos de morango
com redução de 50% de açúcar, a caracterização das amostras foi semelhante à
caracterização dos sucos com redução de 25% de açúcar, com a diferença apenas para a
amostra 2 que foi caracterizada principalmente como um suco ralo. Notou-se que o
caqui foi eficiente para aumentar a doçura das amostras, entretanto, ao se aumentar a
concentração da polpa de caqui a partir de 25%, 37,5% e 50%, outras características irão
predominar, descaracterizando os atributos de um suco ideal de morango.
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As betalaínas, pigmentos de origem natural oriundos do extrato de beterrabas,
podem ser empregadas como corantes naturais com propriedades antioxidantes em
alimentos e bebidas. Devido à sua baixa estabilidade, vale destacar a importância da
técnica de encapsulamento por spray chilling (spray a baixas temperaturas). Para tanto,
três variáveis independentes foram estudadas: formulações binárias lipídicas (agentes
carreadores), contendo ácido esteárico (AE) e ácido oleico (AO), preparadas em
homogeneizador ultrassônico, nas proporções de 50/50, 60/40 e 70/30, nesta ordem;
tempo (1, 2 e 3 min) e potência (200 W e 280 W) do equipamento. Em seguida, as
misturas foram avaliadas quanto à estabilidade cinética e reologia e, a partir destes
resultados, foram selecionados a potência e o tempo ótimos, para a obtenção de sistemas
coloidais ideais visando a encapsulação das partículas em spray chilling. Em geral, o
aumento na proporção de AE influenciou no aumento da viscosidade e estabilidade da
emulsão. Tal comportamento permitiu fixar os parâmetros operacionais do sonicador no
limite de 2,75 min e 200 W. Nas análises morfológicas, foi observado que o tratamento
70/30 apresentou maior tamanho de partícula, formato esférico e superfície lisa; no
entanto, menor rendimento. A matriz lipídica com maior teor de AO, principalmente
com 50%, apresentou uma maior aglomeração das partículas, com consistência pastosa
e pegajosa, o que dificultou o manuseio. A partir do espectro FTIR foi verificado que o
extrato de beterraba foi incorporado à matriz lipídica, demonstrando que a técnica de
spray chilling não destruiu as estruturas primárias. Ao longo dos 28 dias de estocagem
(5, 25 e 45 °C), houve uma maior degradação dos pigmentos presentes nas microesferas
(50/50 e 60/40), com maior alteração visual da cor. A pesquisa revelou que a
microesfera produzida com menor concentração de AE é viável para a aplicação em
alimentos refrigerados como gelatinas, geleias, iogurtes e sorvetes, uma vez que possui
alto potencial para uma liberação antecipada e uma maior retenção das betalaínas. Em
contrapartida, o aumento do AE promoveu um maior tamanho de partículas e, em
temperaturas mais altas, apresentou melhor aspecto visual, sendo ideal para alimentos
que apresentam boas propriedades de fusão na boca como chocolates, leites
aromatizados e massas para bolo. Dessa forma, a técnica de spray chilling é uma
alternativa promissora na encapsulação de betalaína e manutenção de sua estabilidade.
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Palavras-chave: produto lácteo, estratégias sensoriais, leite de cabra.
Há um crescente interesse do consumidor por leite de cabra e seus derivados,
devido ao valor nutritivo e aos benefícios à saúde, tais como, menor potencial
alergênico, melhor digestibilidade, quando comparado ao leite bovino, bem como à
presença de componentes funcionais. Nesse sentido, abordagens sensoriais têm sido
usadas para diminuir o sabor ‘goaty’ de alguns produtos lácteos de cabra. Assim, o
objetivo deste trabalho foi demonstrar os avanços recentes em produtos lácteos de cabra
e as percepções sensoriais dos consumidores. Realizou-se levantamento bibliográfico
(n=26), em 2020, através da consulta às principais bases de dados de circulação
internacional (Scopus, Science Direct, Web of Science e Google Acadêmico) utilizandose as palavras-chave: goat dairy products; sensory quality; acceptability; advances. Uma
alternativa para diminuir o sabor característico do leite de cabra é a fermentação. O
processo fermentativo torna menos perceptível o sabor, além de aumentar o valor
nutritivo devido o aumento de vitaminas. Outra estratégia é à técnica de exposição
repetida, que visa aumentar o sabor geral de um alimento. No entanto, após 6 dias de
rápida exposição repetida, tal método não foi adequado para aumentar
significativamente a aceitação de iogurte de leite de cabra, sugerindo aplicação de mais
tempo. Sendo assim, métodos sensoriais comumente utilizados para produtos lácteos de
vaca, como os métodos sensoriais temporais, métodos inovadores de percepção do
consumidor, bem como métodos projetivos podem ser utilizados para leite de cabra,
porém com foco na avaliação das características desses produtos e seu relacionamento
com o consumidor.
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Palavras-chave: polissacarídeos, resíduos, rendimento.
A pectina é uma fibra solúvel encontrada na parede celular de vegetais e frutas e
suas características químicas e estruturais influenciam a capacidade de formar géis em
diferentes meios. Atualmente, a pectina comercial é obtida principalmente da extração de
bagaço de maçã e casca de frutos cítricos, com características que dependem da matériaprima e do processo de extração. Contudo, a utilização de subprodutos agroindustriais
para a extração de pectina é uma forma de identificar novas fontes e agregar valor aos
resíduos. No processamento de frutas como romã e jabuticaba, a casca e a polpa são
geralmente descartadas, representando até 60 e 50% do fruto in natura, respectivamente.
O objetivo deste trabalho foi extrair e quantificar a pectina presente nas cascas e polpas
da romã e da jabuticaba, comparando com a extração da maçã. As romãs foram adquiridas
da fazenda Sol Nascente localizada na cidade de Janaúba (MG) em novembro de 2020 e
as maçãs e jabuticabas no comércio local de Lavras em abril de 2021. As frutas foram
sanitizadas, descascadas, despolpadas, secas em estufa de fluxo de ar (50°C) e trituradas
em moinho de facas até apresentarem granulometria inferior a 100 mesh. A secagem da
romã, da jabuticaba e da maçã foram realizadas para armazenar a matéria prima até o
momento das análises. Após a obtenção das amostras foi realizada uma extração ácida,
utilizando ácido cítrico (3,5%) dissolvido em água destilada, a solução foi então mantida
em banho maria (97°C) por 95 minutos e posteriormente resfriada (4°C) por duas horas,
filtrada, sendo o filtrado precipitado com álcool etílico (95%) e separado por filtração. A
pectina então foi levada a estufa (55°C), até peso constante e o rendimento de extração
calculado da massa em gramas de pectina extraída em 100 gramas da amostra em base
seca e os resultados foram analisados estatisticamente pelo teste de média Tukey ao nível
de 5% de significância. Os maiores teores de pectina foram obtidos na casca e polpa da
maçã (21,6% e 10,7%, respectivamente), sendo os valores significativamente diferentes
entre si e das demais amostras. Os dados obtidos para a casca de romã, casca de jabuticaba
e polpa de jabuticaba não foram significativamente diferentes (7,0%; 8,1% e 7,3%,
respectivamente). A polpa de romã obteve o menor rendimento (5,6%), sendo diferente
significativamente de todas as demais amostras. A casca e polpa de maçã apresentaram
os maiores rendimentos de extração de pectina. A casca de romã e de jabuticaba e a polpa
de jabuticaba apresentam rendimentos próximos a polpa de maçã (mas significativamente
menores), podendo ser uma possível alternativa de novas fontes de pectina, após
caracterização e avaliação das propriedades tecnológicas.
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Palavras-chave: Mexerica, fruta cítrica, produto natural, fungos
Os óleos essenciais são produtos naturais sintetizados pelas plantas e que possuem
atividades biológicas de interesse, como a atividade antifúngica. Dentre suas principais
características, os óleos se destacam pela sua alta capacidade de volatilização, fato que
facilita sua aplicação em alimentos, por não necessitar entrar em contato com os mesmos.
O fungo Aspergillus ocrhaceus, responsável por produzir a ocratoxina A que pode causar
graves malefícios a quem a consome, é um fator preocupante durante o armazenamento
de grãos e por isso estudar formas combatê-lo é importante. Os objetivos deste trabalho
foram extrair o óleo essencial das cascas de mexerica (Citrus deliciosa) e avaliar sua
atividade antifúngica sobre Aspergillus ocrhaceus. O OE foi extraído pela técnica de
hidrodestilação empregando o aparelho de Clevenger modificado. A atividade antifúngica
foi avaliada pelo teste de fumigação in vitro sobre a inibição micelial. Os tratamentos
foram realizados a partir de diluições realizadas em dimetilsulfóxido (DMSO) nas
concentrações de 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000 e 3000 µL L-1. O fungicida
Tebuconazole (Rival®) foi utilizado como controle positivo e DMSO como controle
negativo. As diluições (250 μL) foram adicionadas sobre discos de papel filtro de 4 cm,
aderidos na parte superior de placas de Petri contendo o meio Yeast Extract Sucrose Agar
(YES). O fungo foi repicado e as placas incubadas em BOD a 25°C, após 7 dias o
crescimento micelial foi avaliado medindo-se o diâmetro dos mesmos. Os resultados
obtidos mostraram que não houve crescimento no tratamento com o controle positivo e
que em todas as concentrações avaliadas o óleo essencial de mexerica apresentou
atividade antifúngica. O melhor resultado foi obtido para a maior concentração avaliada
(3000 μL L-1), com inibição de 56%. Já na menor concentração avaliada (50 μL L-1) houve
a inibição de 45,68%, mostrando o efeito dose-dependente causado pelo óleo essencial.
Desta forma, o óleo essencial estudado pode ser considerado como um possível
antifúngico natural contra Aspergillus ocrhaceus.
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Palavras-chave: subprodutos, frutas, fermentado acético.

O trabalho objetivou produzir vinagres a partir de cascas de maçã e abacaxi,
empregando vinagreira confeccionada com garrafa PET. Utilizou-se cascas de maçãs e
abacaxi, descartadas do setor de industrialização e beneficiamento de vegetais do IF
Sudeste MG, campus Barbacena. As vinagreiras foram elaboradas com 3 garrafas PETs
de 2 L, higienizadas com solução clorada a 100 mg/g. O gargalo das garrafas foram
cortadas e encaixadas umas às outras formando três compartimentos, os quais foram
perfurados na base com 4 orifícios de 2 mm, e na lateral com 4 orifícios de 1 mm. As
vinagreiras de 500 mL, foram adicionadas de 500 g de cascas das frutas e solução
hidroalcóolica a 10 %, para fermentação durante 9 a 12 dias, em temperatura ambiente,
com o processo de irrigação de 2 vezes ao dia. Após a fermentação o líquido obtido foi
filtrado, pasteurizado (60 ºC por 30 minutos) e armazenado em frascos esterilizados de
vidro de 250 ml até às análises. Foram desenvolvidas três formulações com diferentes
concentrações de cascas de abacaxi e maçã. Os vinagres foram caracterizados quanto a
coloração (L*, a* e b*), acidez titulável e pH. Os resultados foram submetidos a análise
de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Os vinagres elaborados
diferiram estatisticamente em relação a todos os atributos relados, porém apresentaram
acidez condizente com a legislação para fermentados acéticos (a qual atribui um teor
mínimo de 4 g/100 ml para tal atributo), indicando que o método é eficiente para
obtenção de vinagres de excelente qualidade empregando garrafas PETs que seriam
descartadas.
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A berinjela é uma planta vegetal de alto rendimento, sendo cultivada e consumida
em muitos países. É um alimento com características únicas, fornece benefícios nutritivos
significativos para a saúde humana, como vitaminas, minerais, fenólicos e antioxidantes.
No entanto, como outros vegetais, é altamente perecível não podendo ser preservada por
muito tempo, mesmo quando refrigerada. Com isso, a secagem surge como uma
alternativa para aumentar a vida útil deste produto. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar os parâmetros de cor (L*, a*, b*) e ΔE (índice de escurecimento) das fatias de
berinjela, após o pré-tratamento com etanol e subsequente secagem convectiva. As
amostras foram imersas em etanol em duas concentrações diferentes (99,8% v/v e 75%
v/v) por 10 s, em seguida, levadas à secagem convectiva em túnel de vento (50ºC e 70ºC,
1,5m/s-1). A cor é um dos principais parâmetros para determinar a qualidade de produtos
desidratados, podendo variar devido a mudanças bioquímicas que ocorrem na matriz
alimentar. O valor de L* (luminosidade) diminuiu nas amostras, para as duas
temperaturas utilizadas. A diminuição da luminosidade demonstra que todas as amostras
secas eram mais escuras que as fatias de berinjela in natura. O pré-tratamento com etanol
ocasionou alterações em todos os parâmetros de cor. No caso dos parâmetros a* e b*, o
tratamento com etanol resultou em diferenças significativas, comparado ao tratamento
controle. A 70ºC, o ΔE foi reduzido com o pré-tratamento contendo etanol nas duas
concentrações utilizadas, mas o ΔE aumentou, à temperatura de 50ºC para o prétratamento com maior concentração de etanol (99,8%). O pré-tratamento e a temperatura
de secagem apresentaram influências diferentes no índice de escurecimento das amostras
para ambas as variedades. O pré-tratamento com etanol melhorou a cinética de secagem,
reduzindo consideravelmente o tempo de processamento.
Em conclusão, o etanol tem efeitos positivos e negativos na retenção da cor. Da mesma
forma, a temperatura tem influências diferentes dependendo da composição do produto.
Dos atributos relativos à cor, o escurecimento é o que mais interfere na comercialização.
Diante disso, a escolha da temperatura, bem como o método de desidratação devem ser
levados em consideração, pois podem proporcionar o escurecimento excessivo,
depreciando a qualidade final do produto.
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Palavras-chave: Açaí-roxo, Agroindústria, Controle de Qualidade.
O açaí (Euterpe oleracea Mart) é uma fruta tropical, típica da Amazônia, sendo a
região norte a principal produtora, consumidora e exportadora do açaí. A polpa de
açaí é obtida após extração mecânica (compressão) da polpa dos frutos com a adição
de água em máquinas despolpadoras, o que influenciará o teor de Sólidos Totais (ST)
do produto final. O objetivo desta pesquisa foi monitorar o teor de sólidos totais das
polpas de açaí tipo B processadas em uma agroindústria localizada no município de
Benevides no estado do Pará. O monitoramento do teor de ST foi realizado nas
amostras de açaí-roxo após o envase a cada 30 minutos durante 5 dias de
processamento em um medidor de umidade termogravimétrico (Marte Cientifica ID
200, versão 1.8) que opera em temperatura entre 50 a 180 °C, pelo método de
radiação infravermelha. Os valores médios dos ST ao longo de cada dia,
correspondem a um lote, totalizando em 5 dias, 5 lotes diferentes. Os resultados
foram comparando com os padrões estabelecidos pelo padrão de identidade e
qualidade (PIQ) da legislação vigente. Os valores médios de ST (Lote 153 =11,96 %,
Lote 154 = 11,50 %, Lote 155 = 11,12 %, Lote 156 = 11,10 % e Lote 157 = 11,22
%) se encontram dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, que
estabelece para a polpa de Açaí tipo B teor de ST na faixa entre 11 % e 14 %. Tais
resultados indicam a eficácia do processo produtivo, uma vez que, o produto
realizado estava em conformidade com o produto esperado, garantindo o controle de
qualidade do produto final.
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Tropaeolum majus L. é uma espécie de planta ornamental e medicinal
pertencente à família Tropaeolaceae, originária do Peru e México, apresenta partes
comestíveis como folhas, flores e sementes verdes imaturas. As flores da capuchinha
contém substâncias biologicamente ativas como quercetina, as antocianinas, o ácido
gálico, os ácidos clorogénicos e carotenoides. O gênero tropaeolum é usado na medicina
tradicional para tratar doenças, incluindo distúrbios cardiovasculares, infecções do trato
urinário, asma e constipação. O objetivo deste trabalho foi analisar a atividade
antioxidante e o teor de compostos fenólicos totais dos extratos aquosos obtidos pelo
método de sonicação e infusão das flores laranjas de capuchinha. As flores foram
coletadas no horto de Plantas medicinais da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e
os extratos preparados no Laboratório de Pós Colheita de Frutas e Hortaliças do
DCA/UFLA. No preparo dos extratos foram utilizadas 1 g de flor fresca para 20 ml de
água; no extrato por infusão as plantas ficaram em repouso sobre à água (70ºC) durante
15 min, já no extrato obtido por sonicação as flores foram levadas ao banho ultrassônico
por 40 min à 25 ºC. Os compostos fenólicos totais foram determinados utilizando o
ensaio de Folin-Ciocalteu e atividade antioxidante pelo método β-caroteno/ácido
linoleico. O teor de compostos fenólicos do extrato por infusão foi de 52,41 mg
EAG/100g e por sonicação 47,78 mg EAG/100g. O método de sonicação apresentou
maior percentual de proteção pela atividade antioxidante β-caroteno/ácido linoleico,
quando comparado ao método de infusão, valores de 25,76% e 12,73%,
respectivamente. Os resultados deste trabalho demostram que a sonicação do extrato
aquoso das flores de capuchinha, preserva melhor a atividade antioxidante medido pelo
método β-caroteno/ácido linoleico, quando comparado ao método de infusão.
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Palavras-chave: Compostos bioativos, Metabólitos, Pimentas.
Os extratos de plantas são conhecidos por possuírem atividades antioxidante,
antibacteriana e antifúngica, e isso se deve à composição química desses extratos. O
objetivo desse de trabalho foi realizar a análise de triagem fitoquímica dos extratos
etanólicos de Pimenta dioica (pimenta da Jamaica), Capsicum annuum (pimenta caiena)
e Capsicum baccatum (pimenta calabresa), obtidos por meio de extração sólido-líquido,
por refluxo, utilizando 60 gramas das pimentas secas e 500 mL de etanol, seguidos de
filtração a vácuo e rotaevaporação. A triagem fitoquímica é um método qualitativo que,
por meio de reações orgânicas avalia a composição química dos extratos. Para isso,
reações químicas são parâmetros utilizados para inferir a presença de grupos químicos
como ácidos orgânicos, açúcares redutores, aminoácidos, proteínas, taninos, catequinas,
flavonoides, carotenoides, esteroides, triterpenoides, depsídeos, depsidonas, cumarinas,
saponinas, alcaloides, purinas e antraquinonas. A triagem fitoquímica foi realizada de
acordo com metodologia pré-definida, e os resultados dessa triagem para os extratos
foram obtidos observando parâmetros como mudança de coloração, formação de
precipitados e de espuma abundante, por exemplo. Assim, constatou-se a presença de
proteínas e aminoácidos, taninos, esteroides e triterpenoides e cumarinas para os três
extratos. A presença desses compostos confere aos extratos atividades antioxidante e
antimicrobiana. Apenas no extrato de pimenta calabresa foi observado a presença de
antraquinonas. As antraquinonas desempenham a função de defesa das plantas frente
aos patógenos. Assim, conhecer os constituintes químicos presentes nos extratos das
plantas é desejável, pois facilita a aplicação desses extratos, uma vez que são potenciais
fontes naturais que podem ser utilizados na inibição de patógenos, também para evitar a
oxidação lipídica e no desenvolvimento de agentes terapêuticos.
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Palavras-chave: Degradação da sacarose, Produção de energia, Amiloplastos.
A glicólise ou via EMP, ocorre no citoplasma e é a principal via de degradação
dos carboidratos, na qual os monossacarídeos são fosforilados e transformados em
ácido pirúvico. Nas etapas iniciais da glicólise, a sacarose é decomposta em glicose e
frutose que podem prontamente ingressar na rota glicolítica. São conhecidas duas rotas
para a degradação da sacarose em plantas. Na maioria dos tecidos vegetais, a sacarose
sintase, localizada no citosol, é usada para degradar sacarose, combinando sacarose
com UDP para produzir frutose e UDP-glicose. A UDP-glicose fosforilase, converte
UDP-glicose e pirofosfato (PP) em UTP e glicose-6-fosfato. Em alguns tecidos,
invertases presentes na parede celular, no vacúolo ou no citosol hidrolisam a sacarose
em suas duas hexoses componentes (glicose e frutose). As hexoses são fosforiladas em
uma reação que utiliza ATP. Então a reação da sacarose sintase aproxima-se do
equilíbrio químico, a reação da invertase libera energia suficiente para ser
essencialmente irreversível. Os plastídeos, como cloroplastos e amiloplastos também
podem fornecer substratos para a glicólise. O amido é sintetizado e catabolizado
somente em amiloplastos e o carbono obtido da degradação do amido entra na rota
glicolítica no citosol primariamente como hexose fosfato, que é translocada para fora
dos amiloplastos, ou triose fosfato, a qual é translocada para fora dos cloroplastos. Os
produtos fossintéticos também podem entrar diretamente na rota glicolítica como triose
fosfato. Os amiloplastos convertem amido em trioses fosfato usando um conjunto
separado de isozimas glicolíticas, que convertem hexoses fosfato a trioses fosfato. Na
fase inicial da glicólise, cada unidade de glicose é fosforilada duas vezes, então, é
quebrada, produzindo finalmente duas moléculas de triose fosfato. Esta série de reações
consome de duas a quatro moléculas de ATP por unidade de sacarose, dependendo de a
sacarose ser quebrada pela sacarose sintase ou pela invertase. Tais reações também
incluem duas das três reações essencialmente irreversíveis da rota glicolítica, que são
catalisadas por hexoquinase e fosfofrutoquinase. A reação da fosfofrutoquinase é um
dos pontos de controle da glicólise. As reações relatadas transferem carbono dos
diversos pools de substrato para triose fosfato. Umas vez que o gliceraldeído-3-fosfato é
formado, a rota glicolítica pode começar a extrair energia utililizável na fase de
conservação de energia. A enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase catalisa a
oxidação do aldeído a um ácido carboxílico, reduzindo NAD+ a NADH. Tal reação
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desprende energia livre suficiente para permitir a fosforilação do gliceraldeído-3fosfato, para produzir 1,3-bisfosfoglicerato. Na próxima etapa da glicólise, catalisada
pela fosfoglicerato quinase, o fosfato no carbono 1 é transferido para uma molécula de
ADP, produzindo ATP e 3-fosfoglicerato. Nas reações seguintes, o fosfato on-3fosfoglicerato é transferido para o carbono 2-3, então, uma molécula de água é
removida, produzindo o composto fosfoenoliruvato (PEP). Usando o PEP como
substrato, a enzima piruvato quinase catalisa uma segunda fosforilação em nível de
substrato, para produzir ATP e piruvato. Esta etapa final, que é o terceiro passo
essencialmente irreversível na glicólise, produz quatro moléculas adicionais de ATP
para cada sacarose que ingressa na rota.
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A densidade básica da madeira é um parâmetro que pode ser correlacionado com
diversas propriedades do material e é adotada para avaliar o seu desempenho em diversas
etapas do processamento industrial, solucionando a demanda de empresas do setor
florestal que buscam soluções rápidas e confiáveis para caracterizar suas matérias primas.
A tecnologia NIR possibilita a estimativa de propriedades da madeira de forma online e
em tempo real. O objetivo desse estudo foi avaliar a acurácia de modelos baseados em
espectros no NIR, no ranqueamento das amostras em função da densidade básica em dois
lotes de madeiras diferentes No lote A foi utilizado madeira juvenil de clones de
Eucalyptus com 5 anos de idade plantados em um espaçamento de 3, 6, 9 e 12 m2.
Amostras com dimensões de 20 x 20 x 25 mm foram retiradas de discos da base e a 1,30
m do solo. O lote B é representado por clones de Eucalyptus de 6,5 anos de idade
plantados em espaçamento único de 9 m2. Amostras com 25 x 25 x 50 mm foram obtidas
a partir de toras. Aquisição dos espectros no NIR foram obtidas das faces transversais das
amostras de madeira de ambos os lotes. Densidade básica foi determinada pelo método
de imersão em água em laboratório. Modelos foram ajustados por Regressão de Mínimos
Quadrados Parciais com base na primeira derivada da assinatura espectral. Amostras
identificadas como outliers foram excluídas das análises. As estimativas foram plotadas
em uma tabela dinâmica e simulações foram avaliadas. Ao selecionar as 15 amostras mais
leves do lote A, o modelo A (R2cv 0,53) classificou corretamente 7 das 15 (46,67%)
amostras mais leves enquanto classificou 11 das 15 amostras (73,33%) mais pesadas. Por
outro lado, ao selecionar as 15 amostras mais leves, o modelo B (R2cv 0,81) classificou
corretamente 7 amostras (46,67%) enquanto classificou corretamente 8 das 15 amostras
(53,33%) mais pesadas. Observa-se, portanto, que apesar do modelo do lote B ter gerado
maior coeficiente de determinação de validação cruzada, o modelo do lote A apresentou
melhor desempenho preditivo ao classificar as amostras de maior e menor densidade em
validação cruzada, destacando-se no ranqueamento das amostras de maior densidade,
com maior percentual de acerto.
Agradecimentos: os autores agradecem a CAPES, CNPq, FAPEMIG, Suzano e Cenibra
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Resumo
Os taninos condensados são polifenóis provenientes das cascas de árvores, são
amplamente estudados para produzir adesivos naturais como uma alternativa aos adesivos
sintéticos comerciais. Os adesivos naturais à base de polifenóis têm cadeias químicas com
hidroxilas livres que facilita a conexão com outras substâncias químicas, inclusive
substâncias que visam reforçar esses adesivos para melhorar as suas propriedades. Uma
das substâncias que tem grande potencial como reforço são as nanofibrilas de celulose.
Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar a qualidade dos adesivos de taninos da espécie
amazônica, cumatê vermelho (Myrcia eximia DC), reforçados, com 5% na base seca, de
nanofibrilas de celulose de Pinus sp. e Eucalyptus sp. Para isto, os polifenóis foram
extraídos das cascas, e foram obtidas nanofibrilas. Em seguida, os adesivos foram
produzidos, para serem caracterizados quanto às suas propriedades, teor de sólidos, pH,
tempo de gel e viscosidade, todos os processos seguiram normas vigentes. A propriedade
do teor de sólidos do adesivo controle difere estatisticamente dos adesivos com os
reforços, o adesivo controle apresentou o maior valor de teor de sólido 46,97%. No pH,
o tratamento controle também se difere estatisticamente dos outros tratamentos, sendo o
adesivo reforçado com 5% de nanofibrilas de eucalipto o que apresentou o menor valor
5,83. Os tratamentos com tempo de gel são iguais estatisticamente nos adesivos controle
e no reforçado com 5% de nanofibrila de eucalipto, se diferindo do adesivo de 5%
nanofibrila de pinus, que apresentou o maior valor, 91,66 segundos. Quanto à
viscosidade, os valores dos tratamentos com cumatê vermelho não diferem
estatisticamente, tendo o maior valor de 56,66 cP, o adesivo reforçado com 5% de
nanofibrila de celulose de pinus. A adição de nanofibrilas de celulose afetou as
propriedades físicas dos adesivos, principalmente o teor de sólidos e o tempo de gel.
Assim, é possível concluir que os adesivos de taninos vegetais reforçados com as
nanofibrilas de celulose, apresentam alteração nas propriedades dos adesivos. Apesar de
outros testes precisarem ser realizados, isso pode indicar um potencial do uso das
nanofibrilas no reforço dos adesivos naturais de taninos.
Palavras – chave: Taninos Vegetais. Adesivo nanoestruturado. Cumatê vermelho.
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Resumo
O ângulo microfibrilar – AMF exerce efeito sobre ampla faixa de propriedades da fibra
e, consequentemente, da madeira que compõe. O objetivo deste trabalho foi medir o AMF
utilizando microscopia de luz polarizada para madeira de Dipteryx odorata (Aublet.)
Willd, (cumaru). Para tal, foram abatidas três árvores, coletando-se cinco discos ao longo
do tronco de cada uma das árvores para a retirada de amostras. De cada disco, foram feitas
três amostragens na direção medula casca. Os AMF foram medidos por microscopia de
luz polarizada (MLP). O AMF médio foi igual a 8,5 graus. O ângulo microfibrilar
aumentou da posição 0% até a posição 100% da altura comercial. Para a variação medulacasca, não se observou comportamento uniforme do AMF por difração de raios X. Tais
resultados evidenciam a alta variabilidade encontrada dentro das madeiras provenientes
de florestas tropicais, isso ocorre devido as condições nas quais as árvores são submetidas
durante seu crescimento. Apesar da espécie utilizada nesse estudo ser oriunda de plantio,
o mesmo foi abandonado alguns anos após sua implantação, o que favoreceu a
competição das árvores de D. odorata com o restante da vegetação, sendo criados
microambientes que interferem no crescimento da árvore e consequentemente na
morfologia da madeira. Isso pode ter contribuído para a que o ângulo microfibrilar
adotasse comportamento diferente do que se espera em árvores oriundas de plantios
homogêneos.
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Palavras-chave: Biopolímeros, Recobrimento, Propriedades de barreira.
O papel Kraft é vastamente utilizado devido sua maleabilidade, resistência mecânica,
baixo custo e leveza, além disso, por ser constituído por fibras de celulose, é um material
biodegradável. Apesar de apresentar todas estas vantagens tecnológicas, o papel Kraft não
apresenta boas propriedades de barreira a água, óleo e gases. Dessa forma, objetiva-se
realizar revestimento em papel Kraft com aplicação de cera vegetal combinada com
nanofibrilas de celulose a fim de melhorar as propriedades de barreiras em papéis utilizados
em embalagens. Para o estudo será utilizada cera vegetal composta por coco, arroz e palma,
na proporção de 33% cada. “Emulsões de cera serão utilizadas com nanofibrilas de celulose
para posterior aplicação em papéis Kraft em diferentes gramaturas. A aplicação do
revestimento obtido será feita por meio do equipamento de revestimento e espatulagem em
papel, com gramatura máxima aceitável de 20 g/m², para cada formulação. Serão realizadas
diferentes proporções de emulsão de cera em relação às nanofibrilas de celulose. Os
revestimentos de cera com as nanofibrilas serão caracterizadas quanto à morfologia por
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após aplicação dos revestimentos nos papéis, os
mesmos serão caracterizados quanto a espessura, gramatura, resistência mecânica,
molhabilidade, teste de COBB, taxa de permeabilidade ao vapor de água, resistência à graxa
e resistência ao rasgo. Serão realizados testes de média e análises de componentes principais
(PCA), utilizando o software R. Espera-se que a aplicação de cera vegetal em conjunto com
nanofibrilas de celulose possa ser um revestimento eficiente para melhorar as propriedades de
barreira do papel e se apresentar como alternativa viável para produção de embalagens
biodegradáveis.
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Palavras-chave: Pirólise lenta, serraria, serragem, carbono fixo.
As atividades industriais madeireiras geram grandes quantidades de resíduos em
diversas formas, principalmente serragem. Tais resíduos, representam um passivo
ambiental. Com a conversão em biochar, esse resíduo pode retornar ao sistema
produtivo como insumo. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi produzir biochar a
partir da serragem de Eucalyptus grandis. Para isso, a serragem foi coletada na serraria
experimental, localizada no Campus da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais.
Inicialmente, o material foi classificado em peneiras granulométricas de 40 e 60 mesh,
sendo utilizado, para a produção de biochar, as partículas retidas na peneira de 60 mesh.
Cerca de 250 g de material foi inserido num recipiente de aço inoxidável, que foi
hermeticamente fechado e aquecido até 500 °C a taxa de aquecimento de 2,0 °C/min. O
tempo de residência foi de 60 minutos. Ao final do processo, após a redução da
temperatura interna do forno mufla, o biochar foi coletado. O biochar e a matéria-prima
foram caracterizados quanto a análise química imediata e poder calorífico superior
(PCS). Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p<0,05) e
agrupados pelo teste de Tukey, a 5% de significância. Os resultados apontam que o
processo de conversão energética da biomassa permitiu aumentar em até 6 vezes o
conteúdo de carbono fixo no biochar (91,28% para biochar; 16,22% para eucalipto).
Comportamento similar foi observado para o teor de cinzas, cujo os valores foram
menores para o eucalipto (0,70%) e maiores para o biochar (1,87%). Por outro lado, o
teor de materiais voláteis foi significativamente menor no resíduo carbonáceo (6,85%),
em relação ao material in natura (83,13%). O PCS do biochar (33,33 MJ/kg) aumentou
cerca de 78,47%, em relação a biomassa original (18,67 MJ/kg). O biochar gerado nesse
processo possui propriedades atraentes para o setor energético (alto PCS). Além disso, o
elevado teor de carbono fixo aponta que o biochar pode apresentar alta recalcitrância, o
que também lhe confere potencial de uso como condicionador de solos.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências brasileiras CAPES, CNPq e
FAPEMIG.

182

Avaliação da aderência entre bio-agregado de endocarpo da
macaúba em matrizes a base de cimento
Gabriele Melo de Andrade1, Rodolfo Giacomim Mendes de Andrade3, Saulo Rocha
Ferreira2
1

Escola de Ciências Agrárias de Lavras – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

²Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa
Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
³Coordenadoria de Edificações e Engenharia Civil – Instituto Federal do Espírito Santo
(IFES) – Vitória, ES - Brazil
{gabriele.andrade2@estudante.ufla.br, rodolfo.andrade@ifes.edu.br,
saulo.ferreira@ufla.br}
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No que diz respeito aos bio-concretos, as propriedades do bio-agregado e sua interação
com a matriz cimentícia devem ser melhor investigadas, uma vez que influenciam
diretamente na resistência mecânica e durabilidade do compósito produzido. Diante do
exposto, a presente pesquisa objetivou avaliar a aderência dos bio-agregados de
endocarpo da macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.) em matrizes
cimentícias. Esta caracterização foi realizada por meio de ensaio de arrancamento
(Pullout), adaptados de ensaios de arrancamento de fibras vegetais. Testes de
caracterização física e química dos agregados também foram realizados. As propriedades
físicas analisadas foram densidade, absorção de água e contração, obtidas por métodos
adaptados dos descritos na literatura. A composição química do endocarpo da macaúba
foi obtida através de análise termogravimétrica. Foram utilizados endocarpos de macaúba
disponibilizados pelo grupo de pesquisa G-óleo da Universidade Federal de Lavras. Os
endocarpos se encontravam fraturados devido ao seu rompimento para remoção da sua
noz. A pasta cimentícia estudada foi produzida com cimento do tipo CPV- ARI e com
relação água/cimento de 0.4. O ensaio de arrancamento foi realizado em endocarpos sob
comprimento de embebimento de 10 mm. O mesmo teste foi realizado em agregados de
basalto do mesmo tamanho nominal, utilizados como referência. Os testes foram
realizados após 7 dias de cura em 12 amostras de cada tipo de agregado. Os resultados
obtidos mostraram que o endocarpo apresenta alto teor de lignina (39,60%) e baixo teor
de extrativos (3,10%) e cinzas (4,7%). O alto teor de lignina pode diminuir a velocidade
de hidratação do cimento, porém o baixo teor de extrativos torna o material interessante
parar aplicações industriais. Os resultados de propriedades físicas mostraram que o
endocarpo apresentou baixa densidade (1,23 g/cm³) e nível de absorção de água de 9%,
considerado baixo em relação à bio-agregados de madeira e biomassa, o que resultou em
um baixo valor de contração, cerca de 6,75%. A aderência do agregado de basalto é maior
em comparação com o endocarpo. Por outro lado, o endocarpo surpreendentemente
mostra uma aderência efetiva. A boa ligação pode ser explicada pela presença do núcleo
oco que cria um ponto de ancoragem compensador, levando a uma carga de tração
expressiva.
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Quando submetida a situações de maior risco, madeiras com menor durabilidade
natural necessitam de tratamento preservativo com substâncias químicas para aumento
de sua vida útil. Para o adequado tratamento preservativo da madeira em autoclave é
necessário que sua umidade esteja abaixo de 30%. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a umidade na base seca de moirões de Eucalyptus cloeziana
estocados em pátio de uma empresa florestal. No total, foram coletados 45 moirões com
2,20 m de comprimento e diâmetro de 10 a 12 cm, retirados de forma aleatória em
pilhas de secagem do pátio de uma empresa situada na cidade de Martinho Campos,
Minas Gerais, Brasil. Os moirões se encontravam no pátio há aproximadamente 50 dias
do abate. De cada peça foi descartado 10 cm em uma das extremidades devido à
presença de impurezas e rachaduras. Em seguida foi retirado um disco de 4 cm desta
mesma extremidade para a determinação da umidade na base seca. A umidade dos
moirões foi determinada conforme estipulado pela Associação Brasileira de Normas e
Técnicas. Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva. O valor
mínimo de umidade observado foi de 33%, enquanto que o valor máximo foi de 52%. A
umidade média dos moirões obtida foi de 40% com o coeficiente de variação de 12%.
Com base nos valores encontrados pode-se concluir que o tempo de estocagem no pátio
não foi suficiente para tornar o material analisado apto ao tratamento industrial, visto
que a umidade mínima recomendada para a madeira a ser submetida ao processo de
célula cheia em autoclave é de 30%. Materiais acima dessa faixa de umidade podem não
apresentar uma completa impregnação pela solução preservativa, comprometendo assim
a sua toxicidade aos agentes deterioradores.
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A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) apresenta potencial para
avaliar propriedades tecnológicas de materiais e produtos de origem orgânica, como
celulose, papéis e embalagens. Além de ser um procedimento não-destrutivo e capaz de
retornar resultados em tempo real, a técnica apresenta vantagens como repetibilidade,
rapidez e não exige preparo das amostras. Assim, pode ser usada para otimizar o
monitoramento da qualidade dos produtos celulósicos, otimizar processos, e reduzir
custos/consumo de matéria-prima. Conforme o exposto, o objetivo deste estudo foi
avaliar a associação da espectroscopia NIR com a estatística multivariada para estimar a
umidade em folhas comerciais de polpa celulósica. Cartões de polpa celulósica
branqueada de Pinus foram reduzidos em corpos de prova com dimensões de 5 x 5 cm,
totalizando 46 unidades. As polpas previamente pesadas foram umedecidas por imersão
em água por dois segundos. Assim, os corpos de prova foram submetidos à secagem ao
ar, em ambiente controlado. A medição de massa foi realizada a cada 10% da perda de
água adicionada, em balança analítica de precisão, seguido de medição espectral da
reflexão difusa da radiação eletromagnética no infravermelho próximo. O equipamento
opera com transformada de Fourier e as leituras foram realizadas por meio de uma
esfera de integração. Análise de regressão dos mínimos quadrados parciais (PLS-R) foi
realizada para estimar a umidade da polpa celulósica a partir das assinaturas espectrais
no NIR e nos respectivos valores de umidade determinados pelas diferenças de massa
durante a dessorção d’água (n = 598). A robustez do modelo foi avaliada por validação
cruzada e independente. A PLS-R associada ao espectro no NIR foi eficiente para
estimar a umidade da polpa celulósica branqueada de Pinus em diferentes proporções de
água. O modelo validado por lote independente apresentou R²p = 0,97, RMSEp = 7,59 e
RPD = 6,66 (359 para calibração e 239 para validação). Assim, o modelo preditivo
apresentou desempenho satisfatório para monitorar a umidade da polpa sujeita à
diferentes umidades relativa do ar, estimando em tempo real e em linha o
comportamento de variação de umidade dos materiais durante seu manuseio, transporte,
estoque e comercialização.
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reatividade
O objetivo deste trabalho é a caracterização morfológica, térmica e química da
casca de café e de suas cinzas para avaliar a sua compatibilidade em matrizes
cimentícias. Esta investigação se faz necessária uma vez que há a abundância deste
material no Brasil que é o principal produtor de café do mundo, e parte destas cascas,
consideradas resíduo, possui, em muitos casos, destinação incorreta. Para tanto, foram
realizados os testes de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de RaiosX (DRX), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), Análise Termogravimétrica
(TG), Fluorescência de Raios-X (FRX) e Método Chapelle Modificado. As cinzas da
casca do café foram preparadas por diferentes tratamentos térmicos nas temperaturas de
500, 600 e 800 ° C por 3 e 6 horas. As cinzas produzidas foram avaliadas e os resultados
mostraram que a casca do café possui morfologia complexa apresentando elevada
quantidade de vasos. O teste EDS indica maior quantidade de magnésio, potássio e
cálcio em sua superfície. Os dados da Análise Termogravimétrica mostram que os
principais componentes da casca são celulose, hemiceluloses e lignina. De acordo com o
DRX, o tratamento térmico do endocarpo a 600 ° C por 3 horas promove uma redução
nos picos dos elementos cristalinos, indicando uma possível amorfização dos
componentes das cinzas. O resultado para o Método Chapelle Modificado encontrado
foi de 15,50% não atingindo o esperado de acordo com a Norma 12653/1992 de 75% de
fixação de CaO, a baixa reatividade das cinzas da casca do café, não apresenta
compatibilidade com as matrizes cimentícias, portanto, seu uso torna-se inviável para
esta aplicação.
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O uso da biomassa, seja ela produzida pela agroindústria ou de origem florestal,
dentro da matriz energética brasileira, é notadamente crescente e sua aplicação como
insumo energético tem potencial para substituir parcialmente os combustíveis fósseis
em determinados setores. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial energético de
resíduos de processamento de castanha-do-Pará (ouriço e tegumento). Foram
determinados a composição química imediata, segundo a norma ASTM D1762-84
(2013) e o Poder Calorifico Superior. O ouriço apresentou umidade de 8,74%, teor de
materiais voláteis de 77,20%, teor de cinzas de 1,23%, teor de carbono fixo de 1,57% e
poder calorífico superior de 5028kcal/kg. O tegumento apresentou umidade de 12%,
teor de materiais voláteis de 66,69%, teor de cinzas de 1,93%, teor de carbono fixo de
31,38% e poder calorífico superior de 5416kcal/kg. Os valores de poder calorífico
superior apresentados demonstram que ambos os materiais podem ser utilizados como
combustível por meio da carbonização ou devido ao seu alto valor de umidade, na
incorporação em produtos energéticos como pellets e briquetes.
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Palavras-chave: Madeira, Redes neurais artificias, Espectroscopia no infravermelho
próximo.
A densidade básica é considerada uma das propriedades físicas mais importantes
da madeira, uma vez que esta se apresenta como índice de qualidade, afetando algumas
de suas carcaterísticas e produtos. A espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS)
quando associada a análise de dados por redes neurais artificiais (RNA’s) tem sido
considerada alternativa viável para a determinação de propriedades da madeira. Neste
contexto, o objetivo do estudo foi desenvolver modelos de RNA’s para a estimativa da
densidade básica de cavacos de Eucalyptus spp. com umidade entre 12 a 17% por meio
dos espectros no NIR. As amostras de cavacos de Eucalyptus spp. de sete anos de idade
foram saturadas, e a massa e os espectros NIR foram registrados a cada 10% de perda
de massa, uma vez que a aquisição dos espectros foi realizada por meio de esfera de
integração e em seguida, a densidade básica da madeira foi determinada pelo método
convencional. Os espectros do NIR foram transformados em percentis e as 177 amostras
com umidade de 12 a 17% foram selecionadas e correlacionados com os valores de
densidade básica por meio das RNA’s. Para o desenvolvimento do modelo foi realizado
treinamento supervisionado utilizando o software R, sendo 70% dos dados utilizados
para treinamento e 30% para teste. O algoritmo de aprendizagem utilizado para o
desenvolvimento das RNA foi o backpropagation. Os espectros no NIR associados as
redes neurais artificiais apresentaram resultados de R² 0,24 e RMSE de 0,02% para
predição da densidade básica da madeira. Portanto, pode-se concluir que a RNA não foi
eficiente para a determinação da densidade básica dos cavacos de Eucaliptus spp. a
partir de espectros do NIR.
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A densificação é um processo que possibilita alterações das propriedades da madeira.
Essas alterações ampliam a gama de aplicações industriais para espécies que possuem
baixa densidade. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da temperatura
na perda de massa em madeira de Teca (Tectona grandis L.f) densificada
termomecanicamente. Foram confeccionados 30 corpos-de-prova de madeira de Teca nas
dimensões de 485 mm x 130 mm x 30 mm (comprimento, largura e espessura
respectivamente). As tábuas foram acondicionadas em câmara climática até atingirem
estabilidade de massa e então direcionadas para o tratamento de densificação
termomecânica. A densificação termomecânica foi realizada em prensa aberta, com
temperatura de 160 °C e pressão de 4,2 MPa. Ao atingir a temperatura de 160°C, os
corpos-de-prova foram colocados em contato com a prensa e foi aplicada a pressão
pretendida. Com auxílio de espaçadores, a madeira foi prensada até atingir a espessura de
2 cm. Esta condição foi mantida por 30 minutos. Após os 30 minutos, a temperatura da
prensa foi desligada, a pressão foi removida em sistemas de rampas, a madeira continuou
em contato com os pratos da prensa até alcançar a temperatura de 75 °C. Esse
procedimento foi realizado no tempo de 210 minutos, considerado como pós-tratamento
térmico. Os valores utilizados no cálculo da perda de massa foram obtidos antes e
imediatamente após o processo de densificação termomecânica. Os resultados apontam
que com este tratamento obteve-se a média de 6,95% de perda de massa. Esta perda de
massa foi ocasionada pela degradação dos componentes fundamentais da parede celular,
principalmente das hemiceluloses, que apresentam baixa estabilidade térmica. O
tratamento se mostrou eficiente, pois a madeira apresentou baixa perda de massa. Sugere
-se que sejam realizadas análises complementares das propriedades químicas e físicas do
material.
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A densificação termomecânica tem sido utilizada para melhoria da qualidade de madeiras in
natura, principalmente quando se requer melhores propriedades físico-mecânicas. Após a
madeira ser aliviada da pressão, ocorre o processo conhecido como taxa de retorno. Ele
representa a relação entre a espessura final obtida após retirada da pressão e a espessura
planejada pela prensagem e que depende do tipo e umidade da madeira e das condições de
prensagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de retorno imediata da madeira de teca
(Tectona grandis L.f) densificada termomecanicamente, à temperatura de 160°C e com taxa de
compactação de 36%. Na câmara climática foram acondicionados 45 corpos-de-prova de
madeira de teca com dimensões de 485 x 130 x 30 mm, que posteriormente foram densificados
termomecanicamente, em prensa aberta, com temperatura de 160°C e pressão de 4,2 MPa, até
atingir a espessura de 19 mm. Estas condições de pressão e de temperatura foram mantidas por
30 minutos. Posteriormente, a prensa foi desligada, a pressão removida, em sistemas de rampas,
e a madeira continuou em contato com os pratos da prensa até alcançar a temperatura de 75°C.
Este procedimento teve duração de 210 minutos, sendo considerado pós-tratamento térmico. A
obtenção dos valores de espessura dos corpos de prova foram feitas com paquímetro digital
(0,01 mm) imediatamente após o processo de densificação. Verificou-se que a taxa de retorno
imediata para a temperatura de 160°C e taxa de compactação de 36% foi de 7,4%, sendo
aceitável por ser inferior a 10% da espessura planejada. Pode-se concluir que o tratamento de
densificação termomecânica foi eficiente e que o valor médio da taxa de retorno apresentou
semelhante aos dados presentes na literatura.
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Polímeros não renováveis são danosos aos ecossistemas, por isso biopolímeros tornam-se
uma alternativa que visa mitigar os problemas ambientais. O processamento da celulose
origina estruturas conhecidas como microfibrilas de celulose (MFCs), que podem ser
aplicadas em uma ampla gama de produtos. Apesar de ser um material altamente
promissor, o alto consumo energético do processo de fibrilação mecânica ainda é uma
barreira que impede a produção em escala industrial. O objetivo desse estudo foi utilizar
fosfato de monoamônio ((NH4)H2PO4) e uréia (CH4N2O) no pré-tratamento de polpas kraft
de Eucalyptus sp. não branqueadas para facilitar o processo de fibrilação mecânica, nas
quais foram aplicados pré-tratamentos nas proporções de 1 g de fibra / 1,2 g de
(NH4)H2PO4 / 4,9 g de CH4N2O (1:1:1) e 1 g de fibra / 2,5 g de (NH4)H2PO4 / 10 g de
CH₄N₂O (1:2:2). Além disso, o material foi submetido ao tratamento térmico a 150 °C em
estufa por 20, 40 e 60 min para ambas as proporções (1:1:1) / (1:2:2), com o objetivo de
ativar o processo de fosforilação. As MFCs foram obtidas por meio de cisalhamento
mecânico utilizando o moinho Super MassColloider e, posteriormente, foram
realizadas análises morfológicas, Espectroscopia de Infravermelho com Transformada
de Fourier (FTIR), Índice de Retenção de Água (IRA), além do monitoramento do
consumo energético durante a fibrilação mecânica. Por meio da análise de FTIR,
observou-se que a inserção de grupamentos fosfato e carboxílicos na superfície das
fibras expandiu de forma gradual com o aumento do tempo de permanência das fibras
em estufa, por meio do aumento e/ou aparecimento de novas bandas nas assinaturas
espectrais de cada tratamento. O tempo de permanência das fibras em estufa após o prétratamento foi um fator que interferiu diretamente no grau de fibrilação das fibras, de
modo que os pré-tratamentos 1:1:1 60 min e 1:2:2 60 min aumentaram a quantidade de
MFCs individualizadas, elevaram o Índice de Retenção de Água (IRA) das fibras e
reduziram o consumo energético, promovendo economia de 69% e 73%, respectivamente,
em relação às fibras sem tratamento. Pode-se concluir que o tempo de permanência em
estufa das fibras pré-tratadas foi mais importante que a proporção dos reagentes utilizados,
uma vez que os pré-tratamentos 1:1:1 60 min e 1:2:2 60 min demonstraram maior
efetividade como facilitadores do processo de fibrilação entre os pré-tratamentos testados.
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As propriedades das madeiras produzidas em sistemas agroflorestais (SAF) são pouco
exploradas e a técnica ultrassom pode ser implementada para essa finalidade.
Objetivou-se estimar a porosidade da madeira por ultrassom madeiras de espécies
tropicais cultivadas em SAF. Foram abatidas árvores de mogno africano (Khaya
senegalensis), paricá (Schizolobium amazonicum), freijó (Cordia goeldiana) e teca
(Tectona grandis) com 19 anos de idade cultivadas em SAF em Rondônia. Foram
confeccionadas 12 amostras da madeira de cada espécie com dimensões de 2,5 x 2,5 x
10 cm, utilizados para determinar a porosidade das madeiras a partir da expressão: Φ
(%) = 1 – (densidade básica/1,54). As amostras tiveram suas faces transversais tratadas
com vaselina sólida para assentamento dos transdutores do dispositivo ultrassom, com o
qual ondas no sentido longitudinal das peças foram aplicadas, para obtenção da
velocidade de propagação do som (V0) e do módulo de elasticidade dinâmico (Ed). Os
resultados foram analisados por meio de regressão linear utilizando-se o método dos
mínimos quadrados. A variável dependente (Φ) foi avaliada em função das variáveis
independentes obtidas por ultrassom (V0 e Ed). Os modelos foram selecionados com
base no maior coeficiente de determinação (R²) e menor erro padrão da estimativa
(Syx). Considerando-se V0 como variável independente, foi obtido o melhor ajuste com
o modelo quadrático (ŷ = 2,24×10-6x² – 0,011x + 77,76), cujos valores de R² e Syx
foram de 36,1% e 5,04%, respectivamente (p<0,01). Já em relação a Ed, também se
obteve o melhor ajuste para modelo quadrático (ŷ = 5,09×10-7x² – 0,012x + 143,31),
para o qual foram encontrados valores de R² e Syx de 24% e 5,5% (p<0,01),
respectivamente. Os valores de V0 apresentaram-se diretamente proporcionais à
porosidade enquanto que para Ed apresentaram-se inversamente proporcionais. A maior
porosidade foi observada para madeira de paricá (81,7%) seguida de teca (71,5%),
freijó (71,1%) e mogno africano (66,1%). Os valores de V0 foram de 4936, 4754, 4352
e 4029 m/s para as madeiras de paricá, freijó, teca e mogno africano, respectivamente.
Os menores valores de Ed foram encontrados para a madeira de freijó (12156 MPa)
seguida de teca (10427 MPa), mogno africano (9599 MPa) e paricá (8418 MPa). As
estimativas de Φ a partir de V0 e Ed apresentaram as maiores e menores variações para
as madeiras de freijó e mogno, respectivamente. O uso do ultrassom possibilitou estimar
a Φ com relativa precisão agrupando madeiras de diferentes espécies.
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Palavras-chave: PIV, Qualidade da madeira, Deformação da madeira.
Além de causar variações dimensionais, a dessorção de água abaixo do ponto de
saturação das fibras (~30%) durante a secagem da madeira influencia diretamente suas
propriedades e pode comprometer seu desempenho em serviço. Por isso, o
monitoramento da secagem é essencial para controlar a variação na qualidade do
material. A técnica Velocimetria por Imagem de Partículas (PIV) mede variações de
posição de uma região analisada em um objeto a partir da captura de imagens e pode ser
uma ferramenta útil para avaliar a qualidade da madeira. Nesse contexto, objetivou-se
analisar as deformações decorrentes do processo da perda de água adsorvida durante a
secagem da madeira por meio da técnica PIV. Para o experimento foram utilizadas uma
tábua controle e amostras adjacentes para estimativa da umidade do material. Foram
realizadas marcações com distâncias padronizadas em uma tábua de madeira e a partir
das amostras adjacentes foi monitorada a umidade em diferentes etapas utilizando o
método gravimétrico. Em cada etapa, imagens foram obtidas por câmera fotográfica e as
marcações foram georreferenciadas no ImageJ para determinação do nível das
contrações durante a dessorção. O plugin PIV foi utilizado para avaliar as contrações e
monitorar a direção dos vetores a medida que a madeira foi perdendo água adsorvida. A
partir das imagens gráficas foi possível visualizar a variação superficial da umidade e
contração da madeira durante a secagem, bem como a direção vetorial das contrações.
Os vetores mostraram que o mecanismo de secagem da madeira ocorre do interior da
peça para suas extremidades. Assim, as maiores deformações foram visualizadas nas
extremidades do material, visto que a perda de água adsorvida foi mais intensa nessa
região. A análise de imagem via PIV foi uma ferramenta eficiente para visualizar a
variação superficial das contrações de uma tábua de madeira durante a secagem.
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Palavras-chave: Celulose, Compósito, Lignina.
Dentre os polímeros naturais, o amido é um material renovável de grande
abundância e com alto potencial para produção de embalagens. No entanto, tem como
desvantagem, apresentar alta hidrofilicidade, que pode ser otimizada com a adição de
nanofibrilas lignocelulosicas. Nanofibrilas de celulose (NFC) obtidas de polpas não
branqueadas de bagaço de cana-de-açúcar contém pequenas quantidades de lignina e
possuem grande potencial de aplicação, visto que a lignina pode melhorar as
propriedades hidrofóbicas de biopolímeros. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi
obter filmes de amido de mandioca reforçados com nanofibrilas de celulose obtidas de
polpa de bagaço de cana-de-açúcar branqueada e não branqueada. Para tal, foram
utilizadas polpas de bagaço de cana oriundas do processo soda/antraquinona. Parte foi
branqueada utilizando H2O2 + NaOH e a outra permaneceu com lignina residual. Em
seguida foram produzidas nanofibrilas a partir de fibrilação mecânica em moinho de
pedra. Solução filmogênica de 3% em sólidos de amido foi produzida e adicionadas
cargas de 0, 10, 20, 30 e 50% em massa de nanofibrilas, com base na massa do amido.
O material foi caracterizado quanto ao grau de barreira de permeabilidade ao vapor de
água e transmitância de luz visível na faixa de 600 nm. Quanto maior a transmitância,
maior é a capacidade da luz visível de passar pelo filme. Foi observado que os filmes de
NFC não branqueadas apresentaram menor transmitância, sendo os filmes com 10% e
50% em massa os que apresentaram menor porcentagem de transmitância, com 36% e
35%, respectivamente; Ou seja, foram os filmes com melhor barreira a luz devido a
presença da lignina. Além disso, esperava-se que as NFC atuassem como barreira
devido a filmes de amido serem sensíveis a umidade. No entanto, os filmes com reforço
de NFC não exibiram propriedades tão satisfatórias, pois não apresentaram resultados
significativos de permeabilidade. Para o filme de amido puro o resultado foi de 1,63
g.mm/kPa-1.dia.m² e para o filme com 50% de NFC não branqueada de 1,99 g.mm/kPa1.dia.m². Mas em relação ao filme com 50% de NFC branqueadas (2,17 g.mm/kPa1.dia.m²), o filme NFC não branqueada, apresentou menor permeabilidade. Esse fato
pode ser explicado pelo caráter hidrofóbico da lignina que pode ter modificado a
barreira da matriz polimérica ao aumentar o caminho tortuoso para a difusão do vapor
d'água, explicando a baixa permeação de umidade.
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Palavras-chave: molhabilidade, degradação em água, resistência à graxa.
Por serem biodegradáveis e apresentarem boas propriedades físico-mecânicas,
pesquisas sobre filmes de polímeros renováveis têm crescido significativamente,
principalmente quando se trata da substituição de derivados do petróleo em embalagens
e revestimentos de papel. Objetivou-se avaliar as propriedades de superfície, barreira à
gordura e resistência à água de filmes de micro/nanocelulose obtidos a partir da madeira
de Hevea brasiliensis (seringueira). Para remoção dos compostos não celulósicos, fibras
não branqueadas da madeira de seringueira foram tratadas com NaOH a 5% (m/m),
durante 3 h e temperatura de 80 °C. Assim, após 4 ciclos no grinder, foram obtidas
micro/nanofibrilas de celulose e ao final do processo as suspensões produzidas foram
diluídas para concentração de 1,5% (m/m). Os filmes foram preparados em 5 repetições
pelo método casting, para isso, verteu-se 40 g da suspensão em placas de acrílico com
15 cm de diâmetro. Utilizando-se o goniômetro Krüss DSA30, foram obtidos o ângulo
de contato com água e molhabilidade na superfície superior e inferior dos filmes,
conforme a norma TAPPI T 458 cm-04. A resistência à graxa foi obtida utilizando-se 12
soluções com diferentes proporções de óleo de rícino, n-heptano e tolueno, de acordo
com a norma TAPPI 507 cm-809 (Kit teste). Já a degradação em água dos filmes, foi
obtida pela relação entre a massa seca antes e após a imersão em água após 24 h. A
média do ângulo de contato entre a gota de água e na superfície da face superior dos
filmes foi de 103,3 ± 1,8°, apresentando-se hidrofóbico (>90°). Já na face inferior, o
ângulo de contato foi de 67,7 ± 0,9°, indicando comportamento hidrofílico (<90°).
Independentemente da face analisada, a molhabilidade foi 0,02 ± 2 × 10-4°/s, indicando
baixa variação deste parâmetro. Os filmes apresentaram elevada resistência à graxa (kit
n° 12) e a degradação em água foi em torno de 9,3 ± 2,8%, sugerindo durabilidade do
material em ambiente saturado de água. Os resultados obtidos permitem indicar que os
filmes estudados apresentam-se promissores quanto à resistência à água e barreira à
gordura, e encorajam novos estudos visando sua aplicação em embalagens e
revestimento de papeis.
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Palavras-chave: Biopolímeros, Blendas, Compósitos.
Por serem biodegradáveis e encontrados em abundância, os biopolímeros podem
atenuar problemas ambientais decorrentes do acúmulo de derivados do petróleo.
Inserem-se nesse contexto o hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e as micro/nanofibrilas
celulósicas (MFC/NFC) que são utilizados na encapsulação de fármacos, obtenção de
filmes e reforço de matrizes poliméricas. A combinação entre HPMC e MFC/NFC
resulta em compósitos biodegradáveis, porém é necessário estudar as proporções entre
esses materiais visando obter produtos com boa performance físico-mecânica.
Objetivou-se determinar a força de punctura (FP) de filmes de HPMC reforçados com
MFC/NFC em diferentes proporções. Produziram-se as MFC/NFC a partir da fibrilação
mecânica da polpa de Pinus sp. submetida à oxidação mediada por TEMPO após 5
ciclos no grinder, a suspensão produzida foi diluída para 1% (m/m). A suspensão de
HPMC foi preparada com concentração de 1% (m/m) com a técnica quente/frio. Os
filmes foram produzidos em placas de acrílico pelo método casting adicionando-se
suspensões com proporções entre HPMC e MFC/NFC de 25, 50 e 75%, com base na
massa sólida dos filmes. Filmes puros de HPMC e MFC/NFC também foram
produzidos. Para o ensaio de FP, foram confeccionadas 5 amostras com dimensões de 3
x 3 cm para cada tipo de filme. Na sequência, as amostras foram submetidas à ruptura
em texturômetro com haste de ponta esférica de 5 mm de diâmetro sob velocidade de
0,8 mm/s. Os resultados foram expressos em N e analisados pelo método dos mínimos
quadrados (p<0,01 e p<0,05), para ajuste dos modelos (linear e polinomial). Os modelos
foram selecionados a partir do maior coeficiente de ajuste (R²) e menor erro padrão da
estimativa (Syx). No modelo linear (ŷ = 1,4x + 209,9) obteve-se R² de 28,9% e Syx de
84,2 N (p<0,05). O modelo quadrático (ŷ = –0,05x² + 6,2x + 149,6) apresentou melhor
ajuste em relação ao modelo linear, os valores de R² e Syx foram de 57,5% e 67,8 N,
respectivamente (p<0,01). A menor média de FP foi observada para filmes compostos
apenas por HPMC (187 N) e as maiores foram observadas para filmes com teores de
MFC/NFC entre 50% (341 N) e 75% (371 N). Com a derivada do modelo quadrático
obteve-se teor ótimo de MFC/NFC em torno de 64,9% que resulta em FP de 349,9 N. O
aumento da FP se explica em função do aumento da cristalinidade da celulose e pelo
estabelecimento de grandes quantidades de ligações de hidrogênio entre a matriz de
HPMC e a rede de MFC/NFC, cuja superfície específica é muito extensa.
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Palavras-chave: Propriedades mecânicas, espumas, taninos.
As espumas fenólicas à base de taninos começaram a ser estudadas em 1994, e
desde então sabe-se do seu potencial inovador para substituição das espumas sintéticas
derivadas dos combustíveis fósseis, que são utilizadas para diversas finalidades,
principalmente no isolamento térmico e acústico. Como vantagem, é um material que
apresenta capacidade de resistir à combustão, e sua composição pode chegar a 95 % de
produtos de origem natural, o que a torna um material sustentável. Como desvantagem,
o maior desafio tem sido no desenvolvimento de espumas com boas propriedades
mecânicas, uma vez que as espumas fenólicas à base de taninos apresentam alta
friabilidade e extrema rigidez. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
friabilidade de espumas fenólicas à base de taninos de Stryphnodendron sp.
(Barbatimão) produzido sem a utilização de formaldeído, com reforço de pó de cortiça e
surfactante, visando melhorar as propriedades mecânicas. Foram produzidas duas
espumas A e B. A composição da espuma A foi formada por água (7,5 %), álcool
furfurílico (26,1 %), glioxal 40% (7,5 %), éter dietílico (3,7 %), tanino de barbatimão
(37,3 %) e pTSA 65% (17,9 %). A espuma B teve pó de cortiça (0,5 %) e surfactante
(10 %) acrescidos na formulação descrita para a espuma A. Após total homogeneização
dos reagentes, as misturas foram levadas dentro de um becker ao banho-maria a 70ºC
por 2 minutos para expansão e formação das espumas. Para realização do teste de
friabilidade, as amostras de espumas foram cortadas obtendo corpos de prova cúbicos de
25 x 25 x 25 mm. Seis amostras foram levadas a um tambor cilíndrico de 30 cm de
diâmetro com doze cubos de madeira de 20 x 20 x 20 mm. O tambor foi rotacionado a 60 ±
2 rpm / min. As amostras foram pesadas antes e depois do teste para o cálculo da
porcentagem de perda de massa. A espuma A apresentou valor médio de 17,6 % de finos
enquanto a espuma B apresentou valor médio de 8,4 % de finos, valor inferior a 50 % da
porcentagem de finos do tratamento A. Esses resultados provam que a adição de pó de
cortiça e surfactante como reforços, contribuem com a melhora das propriedades
mecânicas, diminuindo consideravelmente a friabilidade das espumas.
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Palavras-chave: PCM, impregnação, porosidade, suporte.
Os materiais de mudança de fase (PCM, do inglês: Phase change material) são
utilizados como termorreguladores em algumas áreas, sua aplicação é definida pela
temperatura de mudança de fase. Para a construção civil é utilizado materiais com
temperatura de mudança de fase próximo a temperatura de conforto térmico, tornando o
ambiente mais confortável e diminuindo o consumo de energia para controle de
temperatura. Contudo, esses materiais precisam ser encapsulados, evitando o seu
vazamento quando aplicado durante seu estado liquido. Sendo assim, materiais vegetais
podem conter esses materiais e futuramente ser aplicado na construção civil. Com isso
visamos obter a capacidade de absorção de material de mudança de fase por partículas de
madeira. Para isso foi obtido madeira de Cereus mandacaru, e material de mudança de fase
comercial destinado para a construção civil. A madeira foi moída em moinho de martelo e
peneirada para obter partículas com espessura maior de 3 mm e comprimento até 3 cm. As
partículas foram imersas no material de mudança de faze durante seu estado liquido para
absorção, foi avaliado o tempo necessário de absorção em duas condições, uma sob
condição a vácuo e outra sem vácuo. Os resultados encontrados foram de uma saturação
média de 60% de material de mudança de fase com base na massa final das partículas, e o
tempo de saturação a vácuo foi menor em relação a condição sem vácuo, com tempo
aproximado de 15h para saturação.
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Palavras-chave: Óleo cru, fibras vegetais, bioadsorvente, derramamento de óleo.
O petróleo trouxe inúmeros benefícios à sociedade, contudo sua produção,
transporte e armazenamento podem ocasionar diversos impactos negativos ao meio
ambiente. Vários sistemas comerciais foram desenvolvidos para controlar eventuais
derramamentos, incluindo o uso de fibras naturais como adsorventes. Entretanto,
algumas dessas técnicas podem ser nocivas ao meio ambiente. As fibras vegetais se trata
de uma alternativa viável para contenção de derramamentos de petróleo e seus
derivados. Além de serem biodegradáveis, são oriundas de fontes renováveis, estão
disponíveis em grande quantidade na natureza, de simples obtenção e, de acordo com a
literatura científica, podem ter alta capacidade de sorção. Neste contexto, o objetivo
deste estudo foi investigar as fibras de um híbrido de Eucalyptus urophylla x E. grandis
como biosorvente de petróleo. Os testes de sorção foram realizados em petróleo bruto,
caracterizado como de densidade leve. As fibras empregadas foram separadas em quatro
diferentes granulometrias (maior que 2,10 mm, nas faixas granulométricas de 2,10 à
1,70 mm e 1,70 mm à 420 μm e menores que 420 μm), para a avaliação do efeito da
granulometria na sorção, e colocadas em contato com o óleo em diferentes tempos (5,
20, 40 e 60 minutos). A partir dos resultados encontrados, as fibras de menor
granulometria foram as que obtiveram melhor resultado, absorvendo 15,10 g de óleo/g
de sorvente seco, em 40 minutos de contato com o óleo. Conclui-se que as fibras de
Eucalyptus urograndis possuem capacidade de sorção de óleo, e podem ser utilizadas
como biosorventes na limpeza de óleos derramados.
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Palavras-chave: Biomassa residual, NIR, bioenergia.
Área do trabalho: Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira.
O controle de qualidade de biomassa residual heterogênea do manejo florestal sustentável
na Amazônia Brasileira é importante para produção racional de energia. O objetivo do
estudo foi classificar madeiras residuais de espécies nativas em cinco classes de densidade
básica com base na espectroscopia na região do infravermelho próximo (NIR). Madeiras
oriundas de galhos das espécies Dinizia excelsa, Manilkara sp., Licania sp., Pouteria sp.,
Eschweilera sp., Caryocar sp.1, Caryocar sp.2, Pseudopiptadenia suaveolens, Tapirira
guianensis, Parkia sp., Simaba guianensis e Brosimum gaudichaudii foram amostradas
no pátio de estocagem da unidade de produção de carvão vegetal da Fazenda Rio Capim,
localizada no município de Paragominas, Pará. No presente estudo, 72 corpos de prova
por espécie foram avaliados. As seguintes classes de densidade foram consideradas:
muito alta (DB ≥ 0,85 g cm-3), alta (0,70 ≤ DB < 0,85 g cm-3), média (0,55 ≤ DB < 0,70
g cm-3), baixa (0,40 ≤ DB < 0,55 g cm-3) e muito baixa (DB < 0,40 g cm-3). Modelos
multivariados foram ajustados com dados espectrais das faces radial e transversal por
meio da análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) para predição
das classes de densidade. Os modelos foram validados por meio de validação cruzada.
Em resumo, os modelos classificatórios apresentaram classificações médias corretas
variando de 86,5 a 96,7%. O modelo ajustado com dados da face radial tratados com 2°
derivada apresentou a maior porcentagem de acerto (96,7%) na discriminação dos
espécimes de madeira. Por outro lado, o melhor modelo PLS-DA com dados da face
transversal alcançou 95,4% de acertos na predição das classes. Em ambas as faces, as
poucas classificações incorretas aconteceram nas madeiras de densidade baixa. Contudo,
a espectroscopia no NIR associada à estatística multivariada se mostrou uma ferramenta
confiável e rápida na distinção de madeiras de galhos de espécies nativas da Amazônia
quanto à densidade básica para produção de energia.
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Palavras-chave: Biocombustível sólido, Bioenergia, Hidrocarbonização.
A biomassa está entre as fontes de energia renováveis mais indicadas para
produzir bioenergia. Por isso, faz-se necessário o uso e a otimização de processos
tecnológicos e tratamentos que potencializem seu uso para fins energéticos, como a
utilização da carbonização hidrotérmica (HTC), método de conversão promissor para
valorizar totalmente os constituintes da biomassa. Portanto, o objetivo do estudo foi
produzir e quantificar o poder calorífico superior (PCS) de hidrochars de Eucalyptus
grandis produzidos em temperaturas de 150 e 170°C, tempos de reação de 30 e 60
minutos e concentrações de 0, 1 e 2 mol L-1 de ácido sulfúrico (H2SO4). O processo de
HTC foi realizado em reator inox laboratorial, onde a biomassa foi inserida juntamente
com a solução de água destilada e/ou ácido sulfúrico na proporção 1:10 (sólido/líquido).
Assim, foram realizadas a HTC de todas as combinações possíveis entre as variáveis
citadas, totalizando 36 tratamentos. Os diferentes tipos de hidrochars produzidos foram
avaliados quanto ao PCS visando sua utilização como biocombustível sólido. O
experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado disposto em
esquema fatorial 2x2x3 e considerando três repetições. Os resultados foram submetidos
à análise de variância (ANOVA), pelo Teste F a 5% de significância, para verificação
da interação entre os fatores. Havendo interação entre eles foi realizada análise de
regressão para avaliar o efeito da concentração do ácido H2SO4 juntamente com a
temperatura e o tempo de reação. Os resultados da análise de variância demonstraram
que apenas a interação dupla entre a temperatura e a concentração de H2SO4 foi
significativa, com coeficiente de variação de 3,03%. Os tratamentos submetidos a
temperatura de 150°C, não resultaram em incremento de energia em relação ao PCS da
biomassa, que obteve valor médio de 18,82 MJ/kg. Enquanto os tratamentos submetidos
a temperatura de 170°C, resultaram em incrementos de energia mais expressivos, com
destaque para o tratamento realizado a 170°C, por 60 minutos e com 0,2 mol L-1 de
H2SO4, que obteve o valor de PCS de 23,62MJ/kg, o que representa em relação a
biomassa um incremento de 4,81MJ/kg, o que equivale a um aumento percentual de
25,6%. Conclui-se que os tratamentos com condições mais severas de reação produzem
hidrochars com maior PCS. Os autores agradecem o apoio financeiro das agências
CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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Palavras-chave: Embalagens multicamadas. Microfibrilas de celulose. Nanotecnologia.
As nanofibrilas de celulose (NFC) possuem propriedades que incentivam seu uso para
diversas aplicações. Dentre elas está o desenvolvimento de novas embalagens renováveis.
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial das NFC da madeira
de Mandacaru como reforço nas propriedades de barreira na confecção de embalagens
multicamadas. Os papéis nanoestruturados foram preparados com um formador de folhas
tipo Rapid Kothen. A taxa de permeabilidade ao vapor d’água (TPVA) e a permeabilidade
ao vapor d’água (PVA) foram determinadas seguindo a norma TAPPI T464 om-18. A
resistência à graxa dos papéis nanoestruturados foi determinada de acordo com a norma
TAPPI T559 cm-12. A taxa de transmissão de oxigênio (TTO) e permeabilidade ao gás
oxigênio (PGO) foram analisadas seguindo a norma ASTM F 1927-20. Os resultados
mostram que o valor de TPVA obtido foi 1132 ± 36 (g.m-².dia-1) e de PVA foi de 2,4 ±
0,1 (g.mm/kPa.dia.m²). Em relação a barreira ao gás oxigênio, os dados mostram que a
TTO obtida foi de 6 ± 4 (cm³.m-².dia-1) e de PGO foi de 0,4 ± 0,2 ( cm³.µm./m².dia.kPa)
enquanto o material alcançou o kit óleo nº 12, significando que este é bastante resistente
à graxa e a óleos. Sendo assim, os resultados obtidos indicam o potencial que este material
tem em ser aplicado como agente de reforço para melhorar as propriedades de barreiras
de papéis sackrafts para confecção de embalagens multicamadas.
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Palavras-chave: nanocelulose, nanofibrilas de celulose, nanotecnologia.
O desenvolvimento de filmes de micro/nanofibrilas de celulose (MFC/NFC) de alta
qualidade e valor agregado a partir de madeira é uma alternativa interessante nos atuais
termos de sustentabilidade. Objetivou-se avaliar as propriedades físicas de filmes de
MFC/NFC obtidos a partir da madeira de Hevea brasiliensis (seringueira). Fibras de
seringueira foram submetidas ao tratamento alcalino durante 3 h em solução de NaOH a
5% (m/m) sob temperatura de 80 °C, para remoção de componentes não celulósicos. As
MFC/NFC foram obtidas após 5 ciclos de processamento no grinder, ao final as
suspensões produzidas foram diluídas para 1,5% (m/m). Os filmes foram produzidos em
5 repetições pelo método casting, para isso verteu-se 40g de suspensão em placas de
acrílico com 15 cm de diâmetro. A espessura dos filmes foi obtida utilizando-se
micrômetro digital de ponta plana (0,001 mm), conforme a norma TAPPI T 411 om-15.
A gramatura dos filmes foi obtida seguindo a norma TAPPI T 410 om-08, pesando
amostras em balança analítica (0,001 g) e medindo-se seus diâmetros com auxílio de
paquímetro digital (0,001 mm) para cálculo das áreas. A densidade aparente (ρa) foi
obtida pela razão entre a gramatura e espessura dos filmes, enquanto que a porosidade
foi calculada com a seguinte expressão: ϕ = 1 – (ρa/1,54) × 100. Todos os parâmetros
foram obtidos utilizando-se 15 amostras. A espessura média dos filmes foi de 43,2 ± 4,8
µm, indicando homogeneidade deste parâmetro. A gramatura e ρa foram de 52,3 ± 6,9
g/m² e 1,21 ± 6,9 g/cm³, respectivamente. Esses resultados indicam que o processo de
fibrilação mecânica foi eficiente para redução das dimensões das fibras, resultando em
filmes delgados e com maior densidade. Isso pode acarretar em aumento da resistência
mecânica, tendo em vista sua alta correlação com a densidade. Os valores médios de ϕ
(21,5 ± 6,1%) também explicam este resultado, indicando proximidade da densidade
dos filmes à da celulose (1,54 g/cm³). A grande quantidade de ligações de hidrogênio na
rede de MFC/NFC proporciona a diminuição de espaços vazios e aumento da ρa. A
espessura, gramatura e ρa são parâmetros que estão relacionados às propriedades
mecânicas, ópticas e de barreira à gases dos filmes. Os resultados experimentais
apontam que os filmes de MFC/NFC obtidos a partir da madeira de seringueira podem
ser mais estudados visando sua aplicação em revestimentos e embalagens.
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Palavra-chave: Agroresíduos, Caracterização física, Painéis lignocelulósicos.
O processo de produção da cultura de arroz gera resíduos que compõem um dos
maiores subprodutos agrícolas do mundo. Estes resíduos, se descartados de forma
incorreta podem provocar impactos ambientais. Diversos estudos estão sendo
desenvolvidos para uma aplicação sustentável dos resíduos do arroz, como seu emprego
em painéis compósitos de MDP, médium density particleboard. A produção de painéis
lignocelulósicos tem gerado bons resultados, dado que suas propriedades físicas
equivalem à dos materiais tradicionalmente empregados. Visando analisar a viabilidade
de produção de painéis a partir de resíduos da cultura do arroz, o objetivo deste trabalho
foi avaliar a composição química do agroresíduo, bem como sua capacidade de absorção
e resistência mecânica sob diferentes tratamentos. Foram confeccionados dois painéis
prensados, utilizando cascas de arroz branco (Oryza sativa), moída. Os corpos de prova,
obtidos dos painéis, foram testados quanto à absorção de água (2h e 24h), resistência à
flexão e à compressão. As cascas tiveram sua composição química caracterizada. O
resultado obtido das amostras foi estatisticamente idêntico ao relatado na literatura,
apontando a não contaminação durante o processamento do grão na produção local. As
análises mecânicas sugerem que painéis puramente compostos pelos resíduos de arroz
não são apropriados para aplicações estruturais, entretanto, em revestimentos isolantes,
estes materiais se mostram eficazes. Uma alternativa para aumentar a resistência é optar
pelo método de prensagem uniforme, considerando-se, a grande variação na resistência
da amostra C4P2 acerca das demais, isto se justifica devido à baixa compactação dos
extremos do painel em relação ao centro.
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Palavras-chave: polifenóis, paricá, adesivos tânicos.
Entre os componentes químicos presentes nas cascas do tronco, destaca-se os taninos
devido suas diversas aplicações industriais, como: em tanantes para curtimento de pele
animal, no tratamento de água e na produção de adesivos para colagem de painéis de
madeira. Desta forma, objetivou-se avaliar o percentual de taninos da espécie
Schizolobium parahyba var. amazonicum (paricá) e sua qualidade para a formulação de
adesivos para a indústria madeireira. A casca de oito indivíduos de diâmetro entre 27 a
65 cm foram coletadas ao longo do tronco. Amostras compostas de 100 g de casca na
granulometria de 60 mesh foram submetidas à extração em triplicata via banho-maria
com 1500 mL de água, relação licor/casca 15:1(v/m), sem e com adição de 3% de
sulfito de sódio (Na2SO3) em relação à massa seca, com duração de 3h de extração à
temperatura de 70ºC. Após extração a solução foi filtrada em pano fino (1mm²), peneira
(200 mesh) e cadinho forrado com lã de vidro de porosidade 01 acoplado em bomba a
vácuo, respectivamente. O filtrado foi concentrado por evaporação em chapas de
aquecimento até atingir o volume de 150 mL, os quais foram armazenados em frascos
de vidro em ambiente refrigerado. Para determinação do Índice de Stiasny, foram
utilizadas duas amostras de 20g de cada extrato concentrado, 10 mL de água destilada, 4
mL de formaldeído (37 %, m/m) e 2 mL de ácido clorídrico (HCl) 10 N, que reagiram
sob aquecimento em sistema de refluxo por 35 minutos. Posteriormente o extrato foi
filtrado em cadinho de porosidade 01 e secado em estufa a temperatura de 103 ± 3 °C
até massa constante para cálculo do Índice de Stiasny pela razão da massa seca do
precipitado pela massa seca de 20 g do extrato. O valor de Índice de Stiasny foi
multiplicado pelo rendimento em sólidos totais de cada tratamento, obtendo-se assim o
rendimento gravimétrico de taninos condensados em porcentagem. A espécie
Schizolobium parahyba var. amazonicum apresentou um rendimento de 0,67% na
extração em água e 1,81% na extração com Na2SO3. O Índice de Stiasny do extrato em
àgua foi de 14,8%, já em sal foi de 22%. Segundo a literatura para se conseguir
formular adesivos de boa qualidade o índice de Stiasny deve ser igual ou superior a
60%. Diante do exposto, os taninos condensados de Schizolobium parahyba var.
amazonicum não são indicados para a formulação de adesivos para colagem de produtos
de madeira.
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Palavras-chave: Processo kraft, Celulose, Eucalyptus sp.
Nos últimos anos a lignina vem despertando grande interesse em pesquisas, por
ser um recurso renovável e ser obtida em larga escala como subproduto da polpação da
madeira, assim busca-se estudar novos processos que possam melhorar suas
características para o desenvolvimento de produtos com maior valor agregado. Neste
contexto, o objetivo deste trabalho foi diminuir o tamanho das partículas de lignina Kraft
de Eucalyptus sp. através de processo mecânico, para melhorar suas propriedades,
conseguindo assim o aproveitamento dos resíduos gerados no processo de polpação. A
obtenção das micropartículas de lignina foi realizada pelo método do cisalhamento
mecânico: A lignina kraft seca, primeiro foi lavada com água deionizada durante 5 horas
em um extrator de soxhlet para remover enxofre e outras impurezas, após este
procedimento a mesma foi seca em temperatura ambiente, a lignina seca foi embebida e
dispersa em água deionizada com concentração de 1%. A suspensão de lignina foi agitada
durante 2 e 4 horas utilizando um homogeneizador de alto cisalhamento Turrax
Homogeneizador Te-102 a 15.000 rpm., operado em corridas de curta duração de 30
minutos cada. Para a caracterização do material, imagens das micropartículas de lignina
foram obtidas usando um microscópio eletrônico de varredura (MEV) a fim de observar
as dimensões e morfologia das amostras. Ao analisar as imagens, é possível observar que
as micropartículas de lignina kraft apresentam morfologia irregular com variados
formatos, sendo possível observar que ocorre a redução de tamanho das estruturas quanto
maior o tempo de homogeneização. Para a amostra sem tratamento foram encontrados
tamanhos de partículas com 55,03 e 56,64 µm, para as amostras homogeneizadas por 2h
os tamanhos das partículas foram de 5,18 e 7,59 µm, já para o tempo de 4h obteve-se
tamanhos de 1,23 e 1,66 µm. Portanto, as imagens de MEV demostram que houve a
redução do tamanho das partículas de lignina kraft ao utilizar um processo mecânico,
sendo que os menores tamanhos encontrados foram para o tempo de 4 horas de
homogeneização, mostrando-se assim eficiente na preparação do material, possibilitando
sua utilização no desenvolvimento de novos produtos.
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A densificação termomecânica promove o aumento da densidade pela compressão de
sua estrutura anatômica, em condições controladas de umidade da madeira e de
temperatura de prensagem. O processo de compressão da madeira é sensível a sua
umidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de retorno em madeira de teca
(Tectona grandis L.f) densificada. Foram confeccionados 25 corpos de prova da
madeira de teca, de 485 x 130 x 30 mm, os quais foram densificados termicamente, a
150 °C, em prensa aberta a 4,2 Mpa. Para tanto, após atingir 150 °C, os corpos de prova
foram colocados em contato entre os pratos da prensa com auxílio de espaçadores de
19 mm de espessura. A prensagem foi mantida por 30 minutos, configurando taxa de
compactação de 36%. Após a prensagem a prensa foi desligada, a pressão foi removida
em sistemas de rampas e os corpos de prova mantiveram contato com os pratos da
prensa até alcançar a temperatura de 75 °C. Esse procedimento teve duração de 210
minutos, sendo considerado como pós-tratamento térmico. A obtenção dos valores de
espessura dos corpos de prova foi feita com paquímetro digital (0,01 mm)
imediatamente após o processo de densificação, a 75 °C. Os resultados indicam que a
taxa média de retorno para madeira de teca foi de 10,4% e os corpos de prova
apresentaram espessuras próximas a espessura alvo de 19 mm, considerando que o
tratamento térmico reduziu a taxa de retorno, pois degradou as hemiceluloses presentes
na parede celular, reduzindo a higroscopicidade da madeira. O valor médio da taxa de
retorno apresentou-se semelhante aos dados presentes na literatura e dessa forma, o
processo de densificação termomecânica foi considerado eficiente.
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Palavras-chave: Qualidade da madeira, Análise multivariada, Química da madeira.
A densidade básica e a composição química da madeira são propriedades
fundamentais para utilização industrial do material, pois têm relação direta com a sua
qualidade. Além dos métodos clássicos, uma das formas rápidas de determiná-las é por
meio da espectroscopia no infravermelho próximo (NIR). A técnica tem sido utilizada
para estimar várias propriedades da madeira. Entretanto, mesmo apresentando
resultados promissores, os modelos devem ser validados para avaliar o nível de erro de
suas estimativas. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi desenvolver e validar
regressões para estimar a densidade básica da madeira de Eucalyptus, o teor de
extrativos e lignina total a partir de espectros no NIR. Discos de madeira foram
coletados na base e no DAP de árvores de Eucalyptus aos 6 anos de idade. Espectros no
NIR foram obtidos por meio da via esfera de integração e fibra óptica, nas faces
transversal e radial e na madeira moída e classificada. A densidade básica e o teor de
extrativos e de lignina total da madeira foram determinados pelos métodos
convencionais em 232 e 143 corpos de prova, respectivamente. Valores de densidade
básica, teor de extrativos e lignina total da madeira foram correlacionados com os
espectros no NIR por meio de regressão dos mínimos quadrados parciais (PLS-R). Os
modelos foram validados por lotes independentes e apresentaram coeficiente de
validação satisfatórios para estimar a densidade básica (R²p = 0,86), teor de extrativos
(R²p = 0,74) e lignina total (R²p = 0,95). Dessa forma, os modelos validados neste
estudo podem ser aplicados em amostras de madeiras de Eucalyptus desconhecidas, mas
origem, sítio e idade semelhantes para classificação e seleção de material mais
adequado para processamento industrial.
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Palavras-Chave: Fibras Musculares. Fadiga. Cafeína.
Os testes indiretos são uma forma mais simples para determinar a tipologia de fibras
musculares tipo I, tipo IIa e IIx, a predominância de fibras interfere no desempenho do
Treinamento Resistido (TR), assim como a cafeína que pode diminuir a sensação de fadiga.
O objetivo do estudo é verificar se diferentes dosagens (3mg.kg-1 e 6mg.kg-1) da
suplementação de cafeína aumenta a capacidade de resistência muscular em um teste indireto
que determina a tipologia de fibras musculares. Serão realizadas 6 visitas presencias com 20
voluntários do sexo masculino de no mínimo 6 meses de pratica de TR. Na 1° visita ocorrerá
uma reunião com todos, avaliação de medidas antropométricas e a aplicação do Recordatório
Alimentar 24horas (R24H). Em todas as visitas sequentes, serão coletados o lactato pré e pós
teste, a mensuração da massa muscular, R24H e a eletromiografia (EMG). A 2° visita
acontecerá 24horas após, será realizado o teste de 1RM e a contração voluntária isométrica
máxima para calibração da EMG. Após 48horas será realizado a 3° visita, com os seguintes
procedimentos: coleta da Dor Muscular de Início Tardio (DMIT) e o teste de resistência
muscular no supino reto com 80% de 1RM, os mesmos procedimentos serão realizados nas
próximas 3 visitas (4°, 5° e 6°). Após o teste, ocorrerá a aleatorização dos voluntários para
serem submetidos de forma duplamente cega a ingestão de doses de 3 mg.kg-1 e 6 mg.kg-1 de
cafeína ou placebo (amido 230mg), 60 minutos antes do teste. A 4°, 5° e 6° visita contará
com a suplementação de cafeína ou placebo para a realização do teste. A alteração das ordens
das doses e das substâncias para os grupos, serão realizadas de acordo com a suplementação
anterior. A 4° visita acontecerá 48horas após a 3°, já a 5° e a 6° ocorrerá 7 dias após a anterior.
Será utilizada a estatística descritiva com determinação de média e desvio padrão, o nível de
significância será adotado um p<0,05. Portanto, espera-se que após a suplementação de
cafeína o rendimento em um teste de resistência muscular melhore, aumentando assim o
número de repetições finais, interferindo na resistência e ativação das fibras musculares.
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Palavras-chave: Estrogênio, fitoestrógenos, osteoporose.
Estrogênios (E2) são hormônios esteroides, produzidos em quantidades elevadas,
a partir da puberdade, pelos ovários e atuam através da ligação com seus receptores
(ER) alfa (ER-α), beta (ER-β) e GPER1. Suas ações envolvem, principalmente, o
desenvolvimento de órgãos reprodutivos, mas também atua na modulação da formação
óssea. Há diminuição na concentração plasmática de E2, em decorrência da falência
ovariana, retirada dos mesmos ou utilização de bloqueadores de ER, ocasionando
efeitos que incluem a osteoporose. Há controvérsias quanto ao uso de terapia de
reposição hormonal, o que leva à busca de novas alternativas, como uso de substâncias
com alta concentração de fitoestrógenos: moléculas estruturalmente semelhantes ao
estrogênio, com potencial de atuar nos seus receptores. A semente de linhaça (Linum
usitatissimum) e folhas de amoreira-preta (Morus nigra L.) são compostos nutracêuticos
ricos em fitoestrógenos. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi verificar a utilização
dos extratos na redução dos riscos de desenvolvimento de osteopenia em organismo
sem ação estrôgenica. Para isso, ratas Wistar (n=32) foram submetidas à ovariectomia
bilateral e foram tratadas, por meio de gavagem, com extratos de linhaça (400 mg/kg),
amoreira (400 mg/kg), linhaça + amoreira (200 mg/kg cada), E2 (0,158 mg/kg, controle
positivo) e salina (controle negativo), diariamente, durante 60 dias. Ao final do
tratamento, os animais foram eutanasiados e os fêmures retirados para análise. Na
região da cabeça e colo dos fêmures, foi realizada contagem de células ósseas em
lâminas histológicas. Para observação das modificações morfométricas, realizou-se
Microtomografia Computadorizada de Raios- X (µ-CT). Os resultados foram analisados
por meio do teste de Scott-Knott à 5% de significância estatística. Observou-se maior
número de osteoblastos e osteoclastos nos ossos dos animais tratados com extrato de
amora em relação aos animais tratados com salina (p-valor<0,05), o que indica que o
extrato estimulou o remodelamento ósseo. Os animais tratados com os extratos
apresentaram maior densidade mineral óssea (BMD), volume ósseo (BV/TV), número
de trabéculas (Tb.N), e menor porosidade (Po(tot)) e espaço intertrabecular (Tb.Sp) em
relação aos animais tratados com salina (p<0,05). Dessa forma, sugere-se que os
extratos de linhaça e/ou amoreira foram capazes de prevenir a perda óssea promovida
pela falta de ação do estrogênio em ratas, atuando possivelmente na modulação do
controle da formação óssea, sugerindo potenciais terapêuticos para a redução de sinais e
sintomas causados pela falta de ação estrogênica.
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Palavras-chave: Carrapato marrom do cão, acetilação, ultraestrutura.
O carrapato marrom do cão, Rhipicephalus sanguineus sensu lato (s.l.), está amplamente
distribuído em todo o mundo e é considerado vetor de patógenos de grande importância
médico-veterinária, como Babesia canis, Ehrlichia canis, Anaplasma platys e Rickettsia
conorii. Dependendo dos fatores favoráveis para sua sobrevivência, como clima mais
seco e disponibilidade de hospedeiros, esses animais podem completar até quatro
gerações por ano. O crescente número de casos de parasitismo humano por essa espécie
indica que a interação entre humanos e R. sanguineus s.l. pode ser mais comum do que
geralmente é relatado. Por esse motivo, a aplicação de acaricidas tem ocorrido de forma
indiscriminada ao redor do mundo, favorecendo a seleção de cepas resistentes de
carrapatos. Uma alternativa para o controle desses ectoparasitos é a utilização de produtos
de origem vegetal, como o uso de extratos de plantas, óleos essenciais e seus princípios
ativos. Carvacrol, um monoterpeno fenólico extraído de plantas como o orégano
(Origanum sp.) demonstrou comprovada atividade carrapaticida. O acetilcarvacrol é um
de seus derivados semissintéticos, que se destaca por sua maior eficiência, maior
estabilidade, além de apresentar menor toxicidade aos hospedeiros quando comparado ao
seu composto primário, o carvacrol. Com base nessas informações, esse estudo terá por
objetivo avaliar os efeitos provocados pelo acetilcarvacrol, diluído em DMSO à 3%, no
integumento e ovário de fêmeas ingurgitadas de R. sanguineus s.l. Para isso, os carrapatos
permanecerão submersos durante cinco minutos nas concentrações de 10 µL/mL, 15
µL/mL e 20 µL/mL de acetilcarvacrol, com base em experimentos previamente realizados
e conforme procedimento já estabelecido na literatura. Após sete dias de observação, os
carrapatos sobreviventes serão dissecados em estereomicroscópio para coleta dos
integumentos e ovários. Esses órgãos serão fixados em glutaraldeído a 2,5% em tampão
cacodilato de sódio 0,1 M (pH 7,2) e submetidos a protocolo para análise em microscopia
eletrônica de transmissão.
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Palavras-chave: Dieta; ritmo circadiano; doenças cardiovasculares.
O perfil cronotipo (PC) representa a expressão fenotípica da ritmicidade circadiana de um
indivíduo, refletindo a preferência por determinados horários do dia (manhã, tarde ou
noite). Os efeitos do PC em usuários do sistema público de saúde ainda são pouco
explorados. Assim, objetivou-se neste estudo, avaliar a relação entre aspectos clínicos,
sociocomportamentais e nutricionais com o PC em adultos assistidos pela ESF. Trata-se
de um estudo transversal de base populacional. A amostra foi constituída por 380
indivíduos, selecionados, por meio de amostragem probabilística por conglomerados, de
forma proporcional e sistemática em todas as unidades de saúde de um município de,
aproximadamente, 100 mil habitantes, localizado no sul de Minas Gerais. A coleta de
dados foi conduzida durante visitas domiciliares, em que foram realizadas: anamnese
geral e nutricional, aferição de medidas antropométricas e aplicação do Questionário de
Frequência Alimentar, seguido do Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), para
a determinação do PC. A análise estatística dos dados foi realizada por meio do teste QuiQuadrado, Análise de Componentes Principais (CPA) e Análise Discriminante de Fisher
para determinação dos aspectos clínicos, sociocomportamentais e nutricionais associados
a cada PC (matutino, vespertino ou intermediário). O grupo matutino foi caracterizado
por homens mais velhos, com escolaridade inferior a oito anos, com baixo índice de massa
corpórea (IMC) e com baixa ingestão de ômega-6 e ômega-3, sódio, zinco, tiamina,
piridoxina e niacina. Já, o grupo vespertino era composto por indivíduos mais jovens,
com elevado IMC, alto consumo desses mesmos nutrientes e maior frequência de
cardiopatias (p<0,05). Concluiu-se que o PC matutino foi associado a homens mais
velhos, magros e baixo consumo de micro-nutrientes, enquanto os vespertinos eram mais
jovens, com maior IMC e maior consumo de micronutrientes. A identificação de grupos
circadianos pode ajudar na criação de medidas estratégicas preventivas e
multidisciplinares de promoção da saúde na ESF.
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213

Atenção primária à saúde no contexto da pandemia de Covid-19
em Lavras/MG
Alexandra Chagas1, Raquel Ferreira2, Danielle Sant’Ana1, Maeve Freitas1, Joziana
Muniz de Paiva Barçante1
1

Departamento de Medicina, Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade Federal
de Lavras (UFLA).
Caixa Postal 3037 - CEP: 37200-900 - Lavras/MG – Brasil.
2

Grupo triatomíneos – Instituto Rene Rachou – Belo Horizonte -MG - Brasil

alexandra.fernandes@estudante.ufla.br,{joziana,danielle.santana,maevef
reitas}@ufla.br, raquel.ferrreira@fiocruz.br

Palavras chaves: Coronavírus, profissionais de saúde, atenção primária à saúde.
A Covid-19 ou doença causada pelo SARS-CoV-2 é uma virose altamente
infecciosa, cujas formas de transmissão e a extensão da contaminação ambiental estão
em permanente estudo. A elevada transmissibilidade e as implicações socioeconômicas
advindas desta pandemia impactam diretamente no cotidiano da população e dos
profissionais de saúde. Considerando que a Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta
de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) e que a pandemia levou à necessidade
de reorganização da maioria das unidades, torna-se importante entender a conduta,
conhecimento e percepção dos profissionais que nela atuam frente à Covid-19. Ante o
exposto, o presente trabalho objetivou caracterizar a estrutura da APS no município de
Lavras-MG e o seu papel durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Por meio
de pesquisa documental foi realizado o mapeamento da rede de serviços de saúde (RAS)
da APS. A fim de caracterizar a percepção e conhecimento dos profissionais da APS
sobre os diferentes aspectos da Covid-19 foi enviado a eles um questionário de forma
remota. Atualmente, há 17 equipes da ESF no município, abrangendo 60% de cobertura
da população total, além de 02 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em relação ao
número de profissionais que compõem o quadro há 176 profissionais relacionados à
ESF. Mediante a análise dos dados levantados pelo questionário, 42% (23) dos
profissionais receberam treinamentos sobre a doença pela Prefeitura Municipal de
Lavras e 58% (32) não receberam. Ao serem questionados sobre a rotina profissional na
APS, 100% (55) dos profissionais não se sentiam capacitados para atuarem no
atendimento dos pacientes com Covid-19. Em relação à opinião dos profissionais sobre
o ambiente de trabalho na ESF, 22% (12) dos respondentes afirmaram que o ambiente
estava adequado, 71% (39) responderam que o ambiente não estava condizente e 7% (4)
reportaram um ambiente parcialmente adequado. Foi realizada a capacitação dos PS da
APS quanto ao Protocolo de Manejo ao Coronavírus (COVID-19), elaborado pelo MS,
nas ESF´s. A APS do município de Lavras carece de ampliação aos 40% do território
não coberto. Lavras, como outros municípios brasileiros, sofreu com os casos de
COVID-19, e o impacto da pandemia foi extremamente repercutido na APS e em seus
profissionais. Os dados obtidos com os profissionais deste estudo mostram que, assim,
como profissionais de outros municípios brasileiros a angústia e insegurança foram
sentimentos presentes ao longo da pandemia.
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Os carrapatos são ectoparasitos de grande importância médico-veterinária,
principalmente devido ao fato de transmitirem uma variedade de microrganismos
patogênicos. Atualmente, o controle destes parasitos é realizado, em sua maior parte,
pela aplicação de acaricidas sintéticos, no entanto, o uso prolongado e de forma
indiscriminada dessas substâncias tem resultado na seleção de cepas de carrapatos
resistentes. Por esta razão, nos últimos anos, investigações sobre produtos de origem
vegetal, como os óleos essenciais e seus princípios ativos com atividade carrapaticida se
intensificaram O carvacrol, um monoterpeno fenólico encontrado em óleos essenciais de
plantas da família Lamiaceae, apresenta reconhecidos efeitos inseticidas, acaricidas e
repelentes. Sua acetilação é realizada na tentativa de se obter um composto derivado
com melhor perfil farmacológico e menor toxicidade aos organismos não-alvo. Desta
forma, o objetivo deste estudo será avaliar a toxicidade dérmica com doses repetidas do
acetilcarvacrol em ratos Wistar (Rattus norvegicus) a fim de se investigar os potenciais
riscos da sua utilização nos mamíferos. Serão utilizadas 20 fêmeas, com 8 a 9 semanas
de idade e peso variando entre 200 e 300g oriundas do Biotério Central da UFLA. Os
animais serão divididos em 4 grupos (n=5 animais por grupo) e receberão uma dose
diária de 2,5 mL de acetilcarvacrol diluído em DMSO 5% (veículo), pela via cutânea,
em área dorsal previamente tricotomizada, durante 21 dias. O tratamento será realizado
com três diferentes concentrações da substância (26, 52 e 104μL/mL), sendo o grupo
controle tratado apenas com o veículo. O delineamento do estudo está de acordo com os
protocolos de ensaios toxicológicos internacionais preconizados pela Organization for
Economic Cooperation and Development (OCDE). Ao final do experimento, os animais
serão anestesiados e eutanasiados por punção cardíaca e, em seguida, dissecados para a
coleta de amostras de fígado, rim e porção da pele onde será aplicada a substância. O
material coletado será submetido à avaliação histopatológia em microscopia de luz
convencional e o sangue será analisado para a caracterização dos parâmetros
hematológicos e bioquímicos.
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A telemedicina (TM) tem uma grande importância no cenário de saúde atual e vem
apresentando um crescimento exponencial nas últimas décadas. Essa ferramenta se
tornou extremamente útil para o combate à pandemia da Covid-19, uma doença de alta
transmissibilidade que exige medidas de distanciamento social e aumenta as demandas
de cuidados em saúde. A TM possibilita alcançar populações desfavorecidas
socioeconômica e regionalmente, reduzir custos com infraestrutura, bem como reduzir a
circulação de pessoas. Além disso, essa situação inédita também é responsável por um
grande impacto na educação médica, levando a suspensão de encontros presenciais e
reformulações nas estruturas curriculares. Novas metodologias de ensino que
proporcionem atividades práticas e seguras são necessárias. Diante desse contexto, um
grupo da Universidade Federal de Lavras (UFLA) deu início a um programa de
enfrentamento a Covid-19, o programa Mais Saúde em Casa, desenvolvendo uma
plataforma para atendimentos, realizados por alunos dos últimos anos do curso de
medicina, a pacientes com síndrome gripal. Esse programa visou o ensino médico em
competências de telessaúde e cuidados aos pacientes com síndrome gripal. Os
participantes vivenciaram uma série de treinamentos teórico-práticos e os atendimentos
ocorreram sob supervisão dos docentes médicos. O objetivo desta pesquisa é certificar
que tais competências foram adquiridas. Para tal, valeu-se do método de avaliação de
grupo único, seguindo a nova metodologia de Kirkpatrick. Foram avaliados reação,
aprendizagem e resultados obtidos com o programa, níveis 1, 2 e 4 de Kirkpatrick,
respectivamente, baseado em informações coletadas por meio de questionário aplicado
aos alunos participantes, enviado por e-mail institucional e respondido anonimamente, e
análise de dados dos atendimentos realizados. Dos cinquenta e seis alunos que
participaram do programa, cinquenta (89%) responderam ao questionário. Os resultados
mostraram pontuações médias altas em relação ao grau de satisfação sobre diversos
aspectos do programa e ao grau de comprometimento e confiança em utilizar TM no
futuro. Assim como, resultados significativamente maiores de pós-teste em relação ao
pré-teste sobre a aquisição de conhecimentos e habilidades em TM e cuidados de
pacientes com Covid-19. Além de mudanças no contexto de saúde local, ao atender
pacientes reais e direcioná-los da forma mais segura a serviços presenciais, quando
necessário. Avalia-se que o programa foi capaz de proporcionar uma experiência
educacional robusta e eficaz aos estudantes. Espera-se que a pesquisa possa promover
subsídios para demonstrar o impacto de programas educativos dentro de contextos de
saúde específicos, como em epidemias de alta transmissibilidade, bem como
proporcionar a aquisição de competências na área de TM a alunos de graduação.
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Palavras-chave: vasoconstrição; vasodilatação; tônus vascular.
Existe um vasto mercado de suplementos que prometem várias ações benéficas no
organismo. Dentre estes suplementos, a creatina e a betaína são bem populares entre os
praticantes de exercício físico. A literatura sugere que ambas as substâncias promovem
efeitos benéficos sobre o sistema vascular, como efeito antioxidante, alteração da
permeabilidade endotelial e maior biodisponibilidade de óxido nítrico. Portanto, o
objetivo do estudo foi averiguar os efeitos agudos da betaína ou da creatina sobre a
função vascular. Foram utilizadas artérias coronárias suínas de corações descartados de
um abatedouro local. No laboratório as artérias coronárias circunflexas esquerdas foram
isoladas e foram obtidos anéis de 3 mm de comprimento. Os anéis foram colocados em
solução de Krebs e carbogênio, a 37°C e ficaram suspensos a um transdutor de sinal,
utilizando ganchos e hastes metálicas. Este transdutor detecta o sinal mecânico de
tensão muscular, transformando-o em sinal elétrico que é enviado a um amplificador
conectado ao computador. A preparação permaneceu sob tensão basal de 5g força,
utilizando um ciclo de lavagens a cada 15 min para evitar o acúmulo de metabólitos.
Após estabilização por 60 min, a viabilidade dos anéis foi avaliada através da adição de
KCl (45 mM). Uma resposta contrátil significativa após a adição de KCl foi indicativo
de preparação viável. A seguir, as artérias foram subdivididas em 2 grupos: controle e
teste. O grupo teste foi subdividido em creatina e betaína (1mg/ml). No grupo controle
não houve adição de creatina ou betaína, sendo adicionado volume de solução de Krebs
em vez de amostras de teste. A tensão muscular nos 3 grupos foi avaliada após a précontração com serotonina (10-6 M) ou KCl (45 mM). Em outro momento, a tensão
muscular foi avaliada após incubar previamente com creatina ou betaína por 20 minutos
antes da pré-contração com serotonina ou KCl. Em cada grupo foram usados no mínimo
7 anéis de diferentes corações (n=7). O efeito da creatina ou betaína sobre o tônus
vascular foi comparado à artéria controle. Para as análises, foi utilizado o programa
GraphPad Prism 5.0. O teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados.
Para avaliar se havia diferença entre os grupos foi realizada uma ANOVA, seguido de
Bonferroni para comparar cada amostra com o controle. Os resultados mostraram que
nenhuma das substâncias avaliadas alterou significativamente a tensão vascular em
relação ao grupo controle (p > 0,05). Entretanto, não foi avaliado se a creatina ou a
betaína promoveram alterações na sinalização celular, já que a ativação de mecanismos
de compensação pode justificar a manutenção do tônus vascular nas condições usadas
neste estudo. Portanto, é necessária uma avaliação mais minuciosa do possível efeito
protetor destas substâncias sobre a função vascular.
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Palavras-chave: hipotálamo, ingestão alimentar, estrógeno.

O controle da ingestão alimentar e do gasto energético ocorre devido ações de
neurotransmissores em diferentes regiões hipotalâmicas. Pro-opiomelanocortina
(POMC), transcritos relacionados à anfetamina e cocaína (CART), proteína relacionada
à agouti (AGRP) e neuropeptideo Y (NPY) estão entre os principais neurotransmissores
envolvidos no controle da ingestão de alimentos. Os estrogênios também possuem ação
central modulando o comportamento alimentar. Em decorrência de diminuição da
concentração estrogênica, ocorre alterações no comportamento alimentar e ganho de
peso. Devido aos efeitos colaterais da terapia de reposição hormonal, há necessidade em
avaliar novas alternativas. O uso de nutracêuticos contendo quantidades significativas
de fitoestrógenos, molécula com ação estrogênica, tem demonstrado grande eficácia na
prevenção de efeitos causados ao organismo sem ação estrogênica. Assim, este trabalho
tem como objetivo avaliar a expressão gênica de neurotransmissores hipotalâmicos
envolvidos no controle da ingestão alimentar de ratas ovariectomizadas e suplementadas
com extratos de linhaça e/ou amoreira. Ratas Wistar serão ovariectomizadas
bilateralmente e, via gavagem, tratadas por 60 dias com extratos de linhaça e amoreira
(ambos 400mg/kg/dia), composto (200mg/kg/dia de cada extrato), salina ou estrógeno
(0,158mg/kg/dia). Após eutanásia, os animais terão os encéfalos retirados e
armazenados -80ºC. O hipotálamo médio basal será microdissecado para análise da
expressão gênica. Todo processo de extração e amplificação do material genético
seguirá as instruções do fornecedor contidas nos “kits”. Primers dos genes POMC,
CART, AGRP e NPY serão utilizados. A reação RT-qPCR será realizada com “kit”
SYBR Green para PCR quantitativo e a análise dos resultados será realizada de acordo
com programação contida no termociclador QIAquant 96 5plex. Espera-se que os
extratos utilizados desempenhem efeitos estrogênicos, promovendo aumento na
expressão gênica dos genes POMC e CART e redução na expressão de NPY e AGRP
modulando, assim, a ingestão alimentar.
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Palavras-chave: fibra dietética; leveduras, obesidade
A suplementação com fibras tem sido utilizada como estratégia promissora no controle da
obesidade. A presente revisão sistemática com meta-análise foi realizada utilizando-se a
estratégia PICOS em que: roedores obesos e não obesos (Population/População),
submetidos à administração oral de beta-glucanas (BG) de leveduras
(Intervention/Intervenção) em comparação a animais recebendo placebo
(Comparison/Comparação) em relação a alterações na massa corporal
(Outcome/Desfecho) de estudos pré-clínicos (Study design/Delineamento experimental).
Dois revisores independentes pesquisaram seis bases de dados (PubMed, Scopus, Web of
Science, Embase, Science Direct, Scielo) e a literatura cinzenta (Opengrey) até julho de
2021. Este estudo foi registrado no PROSPERO (CRD42021267788). O risco de viés foi
determinado pelo protocolo SYRCLE (Risk of bias tool for animal studies) e a qualidade
metodológica pelos critérios do ARRIVE (Animal Research Reporting In Vivo
Experiment). Embora a maioria dos estudos em roedores obesos (75%) tenha indicado
uma redução na massa corporal (análise qualitativa), a meta-análise mostrou que tal perda
não foi significativa (diferença média -1,35g - IC 95% -5,14: 2,45). Não foram
observados efeitos significativos para animais não-obesos (qualitativos ou quantitativos).
No geral, o risco de viés foi baixo, com falhas sobre randomização e cegamento. Os
escores do ARRIVE mostraram 70% dos domínios classificados como excelentes e 30%
como na média. Concluiu-se que a ingestão de BGs de levedura não afetou de forma
significativa o peso corporal de animais obesos e não obesos.
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Palavras-chave: Doenças transmitidas por vetores, Zoonose, Saúde única.
Os cães possuem uma grande proximidade com o ser humano, o que demonstra a sua
relevância para a saúde única e para os abrigos que acolhem esses animais em situação
de vulnerabilidade nas ruas. Anaplasma phagocytophilum é uma bactéria intracelularobrigatória, Gram-negativa, transmitida principalmente por carrapatos e capaz de
infectar seres humanos e animais. O objetivo deste trabalho foi estimar a
soroprevalência de A. phagocytophilum em cães pertencentes ao abrigo Parque
Francisco de Assis, localizado no município de Lavras, Minas Gerais, Brasil. Foi
conduzido um estudo epidemiológico transversal censitário. Todos os cães do abrigo
foram microchipados e avaliados clinicamente por médicos veterinários. Foram
coletadas amostras de sangue total e soro de 329 cães nos meses de julho-agosto de
2019 para a realização de hemograma e pesquisa de anticorpos anti-A. phagocytophilum
por meio da Reação de Imunofluorescência Indireta. Estabeleceu-se como resultado
positivo para Anaplasma spp. soros reagentes com títulos ≥ 40 e para A.
phagocytophilum soros reagentes com títulos ≥ 320, ponto de corte que aumenta a
especificidade do teste. Os resultados indicaram uma soroprevalência de 40,12%
(132/329) para Anaplasma spp. e de 4,56% (15/329) para A. phagocytophilum na
população canina do abrigo. Entre os 15 animais soropositivos para A.
phagocytophilum, os achados clínicos e hematológicos de maior importância foram
aumento de temperatura, linfadenomegalia, lesão de pele e trombocitopenia. Conclui-se
que existem animais com anticorpos anti-A.phagocytophilum no abrigo Parque
Francisco de Assis, o que sugere a circulação desse hemopatógeno no abrigo e
possivelmente no município.
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A Parada Cardiorrespiratória é um problema importante de Saúde Pública. Embora sua
incidência seja considerada rara em vítimas pediátricas, a sobrevida é baixa e
frequentemente associada a desfechos desfavoráveis em situações que não recebem
intervenções imediatas, que podem ser realizadas por leigos. Dessa forma, objetivou-se
avaliar os efeitos da intervenção educativa sobre os conhecimentos de Suporte Básico de
Vida Pediátrico (SBVP) de professores, em diferentes tempos. Trata-se de um estudo
longitudinal do tipo antes e depois para avaliar a intervenção educativa direcionada à
professores da rede pública municipal, de Ensino Fundamental I em uma cidade de médio
porte de Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de questionários de
autopreenchimento em março e outubro de 2019. O estudo foi composto por duas fases
de execução. Na primeira fase, 250 professores responderam um questionário
sociodemográfico no baseline, bem como foram coletadas informações a respeito de
atitudes, barreiras e perfil dos participantes em relação à capacitação anterior sobre
SBVP. Em seguida, por meio de um questionário pré-teste, foi aplicada uma avaliação
técnica do conhecimento prévio e iniciou-se a intervenção educativa por meio de
treinamento inicial, teórico e prático sobre SBVP. Logo após o treinamento, foi avaliado
o conhecimento adquirido com a aplicação de um pós-teste. A segunda fase foi conduzida
após 6 meses em um subgrupo de 45 professores, selecionados randomicamente. O
conhecimento retido sobre SBVP foi avaliado na forma de pré-teste. Em seguida, foi
realizado o treinamento reforço e conduzida nova avaliação do conhecimento por meio
do pós-teste. Foi realizada análise descritiva para caracterização da amostra. Para o estudo
sobre conhecimento foi aplicada a Teoria de Resposta ao Item de dois parâmetros, seguida
pela análise de Regressão Múltipla Ponderada. Por fim, foi aplicado o teste Tukey para
análise do efeito das interações entre os testes nos diferentes tempos, adotando-se 5% de
nível de significância. Os professores apresentaram conhecimento prévio em SBVP
significativamente inferior em comparação aos demais testes aplicados após intervenção
educativa. Houve aumento significativo da estimativa média de acerto das questões
avaliadas imediatamente após o treinamento inicial, revelando aquisição de
conhecimento. Não houve perda significativa de conhecimento em SBVP pelos
professores, indicando retenção acima de 90% mesmo após 6 meses do treinamento
inicial. O treinamento reforço colaborou significativamente com nova aquisição de
conhecimento, demonstrando o efeito complementar da Intervenção Educativa sobre
SBVP. O método de intervenção educativa em SBVP adotado no presente estudo se
revelou capaz de promover a aquisição e a retenção expressiva do conhecimento ao
professor.
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Palavras-chave: Covid-19, Profissionais de Saúde, Imunização.
Profissionais de saúde do mundo todo mobilizam esforços para controlar a Covid19, doença causada pela infecção do vírus SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez
na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em 12 de dezembro de 2019. As
atividades laborais destes profissionais contribuem sobremaneira para o aumento do risco
de infecção, contudo este não se restringe ao ambiente de trabalho. Atualmente, é
significativo o afastamento de profissionais de saúde ocasionado pelo desenvolvimento
da infecção pelo SARS-CoV-2. Esse afastamento leva à escassez de recursos humanos na
área de saúde, culminando com sobrecarga de trabalho, remanejamentos frequentes e um
maior risco de transmissão. Frente a essa realidade, é necessário conhecer os principais
fatores envolvidos na epidemiologia da infecção dos profissionais de saúde e com isso
contribuir para se prevenir a transmissão no ambiente de trabalho, evitando que o sistema
de saúde sofra colapso pela falta de profissionais. Frente ao exposto, este estudo tem como
objetivo monitorar os casos de infecção pelo SARS-CoV-2 em profissionais da saúde no
ambiente hospitalar antes e após a vacinação contra à Covid-19. A pesquisa será realizada
em um hospital filantrópico, de médio porte, com atendimento de média e alta
complexidade e credenciado pelo SUS para o atendimento ambulatorial, internação
clínica e de terapia intensiva de pacientes com Covid-19. Será realizado um estudo
observacional retrospectivo e prospectivo, para identificar os fatores relacionados à
infecção de profissionais de saúde, antes e após o início do processo de vacinação contra
à Covid-19. O estudo retrospectivo será realizado com base em um levantamento de dados
de forma documental. A fase prospectiva contará com a aplicação de um questionário
para entendimento dos fatores relacionados à infecção, afastamento e evolução clínica
pós-covid. Os resultados deste trabalho permitirão compreender a cadeia de transmissão
em ambientes hospitalares e com isso contribuir com o enfrentamento da Covid-19.
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Palavras-chave: Bruxismo do sono; fenômenos cronobiológicos; ritmo circadiano.
O estilo de vida moderno e as demandas sociais induzem mudanças nas rotinas do sono
que podem não atender às preferências circadianas individuais (cronótipo). Tais
mudanças podem estar associadas ao desenvolvimento de estilos de vida pouco
saudáveis e ao surgimento de doenças relevantes para os serviços públicos de saúde,
como obesidade, hipertensão e diabetes mellitus., bem como bruxismo do sono (BS) e
bruxismo em vigília (BV). O presente estudo teve como objetivo avaliar a relação entre
os cronótipos vespertino, matutino ou intermediário com o relato de possíveis BS e BV
em indivíduos adultos atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF). A seleção dos
participantes foi realizada por meio de análise probabilística por conglomerados. O
tamanho da amostra (n = 384) foi calculado para abranger uma amostra representativa
dos 52.628 adultos cadastrados na ESF de um município do interior da Região Sudeste
do Brasil. O Questionário Morningness-Eveningness (MEQ) foi usado para determinar
o cronótipo, e um questionário de auto-relato validado internacionalmente foi utilizado
para identificar possíveis BS e BV. Foram utilizados dois modelos de regressão
logística: um para SB e outro para BV. O possível BS esteve associado ao sexo
feminino, falta de atividade física e renda acima de 2 salários mínimos. Ainda,
indivíduos matutinos apresentaram 19% menos chances de possível BS em comparação
aos vespertinos (p = 0,017). Já o possível BV foi associado a indivíduos mais jovens,
fumantes e com depressão. Em conclusão, preferência circadiana matinal foi associada
a maior proteção contra possível SB comparação com a preferência vespertina, em
adultos assistidos pela ESF.
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Palavras-chave: Ambliopia, planejamento em saúde, oftalmologia.
A oftalmologia pediátrica tem papel primordial na prevenção à cegueira e, uma
vez que o sistema de saúde brasileiro apresenta alta demanda reprimida para consultas
na área, faz-se necessária a elaboração de estratégias para identificar precocemente
aquelas crianças com maior premência de acompanhamento especializado. O presente
trabalho, desenvolvido dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde,
apresenta, como objetivos, estabelecer estratégias para triagem oftalmológica eficiente
de grupo populacional menor de 18 anos; traçar o perfil epidemiológico ocular dessa
população; e nortear as estratégias em saúde ocular a serem adotadas por parte dos
órgãos públicos. A metodologia empregada é um estudo de inquérito de base
populacional, no qual a totalidade da população menor de 18 anos, matriculada na rede
pública de ensino do município de Nazareno-MG, foi convidada a participar da
pesquisa, que é composta por três etapas interdependentes, a saber: questionário acerca
da saúde ocular e geral e à história familiar do menor; triagem oftalmológica para
pesquisa de baixa visão; e avaliação oftalmológica completa daqueles com visão ≤
20/30. Os resultados esperados incluem delineamento do perfil epidemiológico
relacionado a acuidade visual, antecedentes familiares e risco de ambliopia e cegueira
no total da população infantil de Nazareno-MG; determinação das principais etiologias
da baixa visão na infância; e obtenção de informações que auxiliem os órgãos públicos
na melhor clarificação sobre a situação do país no quesito saúde da visão infantil. Tendo
em vista a grande morbidade e as limitações sociais secundárias a uma baixa visão na
infância, e a fim de prevenir suas causas reversíveis, torna-se imprescindível o
levantamento de dados concretos sobre a real situação epidemiológica da saúde ocular
infantil. Cabe às universidades e centros de pesquisa do país a responsabilidade por
investigar e propor soluções para as eventuais deficiências no sistema de saúde
brasileiro.
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Palavras-chave: Telefone móvel. Desordens do sono. Distúrbios do sono.
O avanço da tecnologia no desenvolvimento de telefones móveis tem facilitado a rotina
diária da população mundial. Porém, efeitos adversos associados ao uso excessivo
desses dispositivos eletrônicos precisam ser investigados, com vistas à averiguação de
possíveis desfechos deletérios, baseados em evidências. O presente trabalho teve como
objetivo avaliar o risco de distúrbios do sono relacionados ao uso de aparelhos celulares
por adultos. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, na qual utilizou-se a
estratégia de busca PECOS (P - população de adultos; E - exposição ao uso de aparelhos
celulares, C – comparação entre grupos com alto e baixo uso desses dispositivos; O desfecho de distúrbios do sono e S - estudos observacionais). A busca ativa foi realizada
entre os meses de janeiro e setembro de 2021, nas bases de dados Pubmed, Science
Direct, Scopus e Wef of Science. Adicionalmente, a base Google Scholar foi utilizada
para busca de literatura cinzenta. O estudo foi redigido de acordo com o Preferred
Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA 2020). O risco de
viés, foi avaliado de acordo com as ferramentas do Instituto Joanna-Briggs. Foram
encontrados 2.128 artigos, sendo que 34 foram selecionados para a leitura na íntegra.
Destes, 19 foram selecionados, sendo 17 estudos transversais e 2 coortes, totalizando
45.960 participantes. Dezoito estudos reportaram associação entre o uso do celular com
distúrbios do sono, sendo a insônia o relato mais frequente. Tal impacto foi associado
diretamente ao tempo de uso dos aparelhos. A heterogeneidade das amostras,
impossibilitou a metanálise. Concluiu-se que a alta utilização de aparelhos celulares
aumenta o risco de desenvolvimento de distúrbios do sono em adultos.
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Palavras-chave: Repelência, produtos naturais, carrapatos.
Ripicephalus sanguineus são carrapatos de importância na medicina veterinária
e na saúde pública por serem vetores de diversas doenças. Devido à toxicidade aos
hospedeiros e ao desenvolvimento de resistência a produtos químicos sintéticos usados
no controle desses carrapatos, há a necessidade de identificação de novas substâncias
que sejam eficazes e causem menos efeitos adversos. Neste estudo, foi avaliada a ação
do citral como repelente. O citral foi diluído em solução aquosa contendo 5% de
dimetilsulfóxido (DMSO), sendo testado nas concentrações de 7, 14, 28 e 56 μL mL-¹.
Papéis-filtro foram cortados ao meio e, em um lado, foram aplicados 200 μL das
soluções de citral; no outro lado, aplicou-se DMSO 5%. Os filtros de papel foram secos
por 30 minutos e posicionados no interior de placas de Petri, onde seis carrapatos foram
liberados e levados a um local escuro por 5 minutos. Foram utilizadas dez placas para
cada concentração e dez placas contendo DMSO 5% e água deionizada para o grupo
controle. A concentração 56 μL mL-¹ também foi avaliada pelo efeito do tempo de
secagem sobre a repelência. As placas contendo os filtros foram mantidas em
temperatura ambiente durante 30, 60, 120 e 180 minutos. Para cada tempo de secagem,
foi avaliada a porcentagem de repelência. Neste tipo de análise, não é feita comparação
estatística, assim não foi especificado qual o nível de significância. As concentrações
com 30 minutos de secagem demonstraram ser eficazes, apresentando 33,33%; 36,67%;
56,67% e 73,33% de repelência respectivamente. Os resultados da concentração 56 μL
mL-¹ avaliada pelo tempo de secagem foram positivos em três momentos, com PR de
73,33% para 30min; 36,67% para 60min e 16,67% para 120min. Para 180min, os
resultados não indicaram repelência, demonstrando que o citral pode apresentar
volatilidade. Conclui-se que as concentrações e o tempo de secagem avaliados
demonstraram que o citral é um princípio ativo com potencial repelente.
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O objetivo desta revisão sistemática foi recalcular a acurácia [sensibilidade (DSe) e
especificidade (DSp)] dos vários testes sorológicos utilizados para o diagnóstico da brucelose
bovina, consequentemente determinar quais testes são mais precisos para o diagnóstico da
infecção. Seis bases de dados foram utilizadas para selecionar os artigos: CABI, Cochrane,
Pubmed, Scielo, Scopus e Web of Science. A pesquisa resultou em 5308 estudos, dos quais 53
foram selecionados para a revisão sistemática utilizando as ferramentas de avaliação de
qualidade QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic: Accuracy Studies, Cochrane) e
STARD-BLCM (Standards for reporting studies of diagnostic accuracy that use Bayesian latent
class models), enquanto 51 estudos foram incluídos na metanálise. Foram considerados então
152 ensaios (comparação testes vs. padrão de referência) e 12 testes sorológicos diferentes para
a metanálise. Para o cálculo de DSe e DSp dos testes, os estudos foram divididos quanto ao tipo
metodológico em relação a maneira que foi realizada a seleção dos participantes nos estudos:
(1) grupo de estudos que fizeram a seleção randomizada dos participantes e (2) grupo de estudos
que fizeram a seleção dos participantes a partir de uma população de risco que comparava
doentes versus não doentes (caso controle) e randomizados. Quando considerado apenas o
grupo 1 os valores de DSe e DSp para : BPAT (Teste de antígeno de placa tamponada) foi de
DSe:0,79 (IC 95%:0,67 – 0,87) e DSp: 0,98 (IC 95%: 0,98), iELISA (Ensaio imunoenzimátco
indireto) DSe: 0,76 (IC 95%:0,62 – 0,86), DSp: 0,95 (IC 95%: 0,94 – 0,95), cELISA (Ensaio
imunoenzimático de competição) DSe:0,71 (IC 95%: 0,56 – 0,82) DSp 0,98 (IC 95%: 0,98),
SAT (Aglutinação de soro em tubo) DSe:0,69 (IC 95%: 0,55 – 0,81) e DSp: 0,93 (IC 95%: 0,92
– 0,94), FPA (Ensaio de polarização de fluorescência) DSe: 0,66 (IC 95%: 0,53 – 0,77) e DSp:
1,00 (0,99 – 1,00), EDTA (Teste ácido etilenodiamenotetracétco) DSe:0,64 (IC 95%: 0,49 –
0,78) e DSp: 0,98 (IC 95%: 0,97 – 0,98), CF (Teste de fixação do complemento) DSe:0,62 (IC
95%: 0,47 – 0,76) e DSp: 0,95 (IC 95%: 0,95 – 0,96), RBT (Teste rosa de bengala) DSe:0,61
(IC 95%: 0,45 – 0,75) e DSp: 0,90 (IC 95%: 0,88 – 0,91), SPAT (Teste de aglutinação de placa
padrão) DSe:0,57 (IC 95%: 0,42 – 0,72) e DSp: 0,98 (IC 95%: 0,97 – 0,98), PCFIA
(Imunoensaio de fluorescência de concentração de proteínas) DSe:0,55 (IC 95%: 0,40 – 0,71)
e DSp: 0,76 (IC 95%: 0,73 – 0,79), RIV (Teste de rivanol) DSe:0,50 (IC 95%: 0,39 – 0,61) e
DSp: 0,93 (IC 95%: 0,92 – 0,94), LFIA (Ensaio de fluxo lateral) DSe:0,31 (IC 95%: 0,18 –
0,48) e DSp: 0,96 (IC 95%: 0,95 – 0,96). Quanto ao grupo 2 os valores de DSe e DSp tiveram
menor variação, os testes que apresentaram maior DSe 0,98 (IC 95%: 0,97 – 0,98) foram BPAT,
iELISA e cELISA e LFIA apresentou o menor valor de DSe 0,88 (0,79 – 0,94), enquanto FPA
apresentou maior DSp 1,00 (IC 95%: 1,00) e PCFIA a menor DSp 0,91 (IC 95%: 0,89 – 0,92).
Os diferentes testes independentemente do tipo metodológico tenderam a superestimar o
verdadeiro valor dos índices dos testes e aqueles que apresentaram melhores valores foram
BPAT e FPA para sensibilidade e especificidade, respectivamente. Estes testes são prescritos
pela OIE e são relativamente fáceis de executar e interpretar.
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Aneurisma é a dilatação anormal de um vaso sanguíneo, mais frequente em artérias,
como a aorta. Os aneurismas são classificados em aneurisma fusiforme, sacular ou
dissecante; todos ocorrem como consequência da perda de resistência da parede
vascular. O objetivo desse trabalho é descrever um caso de aneurisma dissecante de
aorta em uma cadela de um ano, Spitz Alemão, encaminhado para necrópsia no Setor de
Patologia Veterinária da UFLA. No histórico consta episódio de susto algumas horas
antes da morte, seguido de convulsão e parada cardiorrespiratória. Na necrópsia foram
observados bom estado corporal, mucosas conjuntivais e oral pálidas-azuladas, cavidade
torácica repleta de sangue parcialmente coagulado e afastamento entre camadas da
parede da aorta torácica na região do arco da aorta, em que havia uma ruptura de 0,6 cm
na camada interna. A dissecação entre as camadas da parede aórtica se estendia
caudalmente por 6 cm, em que estavam rompidas as camadas externas, fazendo
comunicação com a cavidade torácica. O coração estava mais globoso, com hipertrofia
concêntrica em ambos os ventrículos. O exame histopatológico da aorta evidenciou
separação da camada média em praticamente toda a circunferência, com formação de
trombo na extremidade desta separação. No miocárdio havia necrose multifocal discreta
de cardiomiócitos e em rim e fígado havia congestão difusa. O diagnóstico de aneurisma
dissecante da aorta foi baseado nos achados de necropsia. Em humanos os aneurismas
aórticos têm estreita relação com aterosclerose e hipertensão. Não foram constatadas
lesões ateroscleróticas que, aliás, são pouco frequentes e importantes em cães.
Aneurisma dissecante da aorta deve ser considerado em casos de morte súbita de cães,
em que a necrópsia é a ferramenta importante para a conclusão diagnóstica.
Agradecimentos: À FAPEMIG, pela concessão de bolsa de mestrado da primeira
autora.
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A ultrassonografia é um exame que não utiliza radiação ionizante, é considerado
indolor, de baixo custo e pouco invasivo. Ela já é utilizada na veterinária em animais de
produção há décadas, contudo, seu uso na avicultura ainda é pouco explorado. Portanto,
o objetivo desse trabalho é determinar a aplicabilidade da ultrassonografia como
ferramenta para avaliação reprodutiva de codornas japonesas (Coturnix japonica),
fazendo um comparativo dos achados ultrassonográficos e macroscópicos durante o
período de formação do ovo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de
Animais sob o protocolo nº 057/17. Um total de 74 codornas oriundas do setor de
avicultura da UFLA foram utilizadas. Três foram escolhidas como grupo controle e as
demais foram divididas de forma aleatória, totalizando 14 grupos. Os exames foram
realizados no setor de Diagnóstico por Imagem da UFLA, sendo primeiro realizado o
grupo controle e em seguida um dos 14 grupos. Na ultrassonografia, duas medidas do
primeiro e do segundo maior folículo foram obtidas em plano longitudinal. Também
foram observadas a presença do albúmen e do ovo em formação. Com exceção do grupo
controle, as codornas eram abatidas após exame para mensuração do tamanho do folículo
liberado, da distância desse folículo em relação ao ovário, a identificação do segmento do
oviduto onde o folículo se encontrava, o estágio de desenvolvimento folicular e o tamanho
do próximo folículo da hierarquia folicular. No ultrassom foi possível visualizar o ovário
das codornas e seus folículos, permitindo a diferenciação dos diferentes tipos foliculares.
O diâmetro médio dos folículos foi aumentando com o passar do tempo, tanto na imagem
como fisicamente. Foi possível também detectar alterações morfológicas no folículo
ovulado conforme sua passagem pelo oviduto. Ainda é necessário fazer a análise dos
dados macroscópicos e as análises estatísticas pra correlacionar os achados da imagem
com os dados obtidos na carcaça. Porém, já é possível afirmar que a ultrassonografia é
um método executável na coturnicultura, permitindo uma avaliação do sistema
reprodutivo de plantéis e granjas. Além disso, contribui com parâmetros de normalidade
na espécie para realização de estudos diversos que a utilizem como modelo experimental.
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A leishmaniose canina é uma doença zoonótica causada por protozoários do
gênero Leishmania. Existem vários testes para diagnóstico da doença, como os testes
rápidos, ELISA e PCR. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de uma cadela, idade
10 anos, vacinada contra leishmaniose anualmente, uso contínuo de coleira repelente e a
aplicação de Nested PCR para exclusão de leishmaniose no animal. O animal
apresentava lesões de pele frequentes, principalmente de membros posteriores e
verrugas. Sem relatos de febre, prostração ou sintomas gastrintestinais. Devido às lesões
de pele, a tutora optou por realizar teste rápido para Leishmaniose. Para tal, foi coletado
amostra de sangue e foi utilizado teste rápido DPP® Biomanguinhos. O animal foi
reagente em dois testes consecutivos. Para confirmação do resultado foi realizado uma
Nested PCR. Para tal, o animal foi sedado e foi coletado 1 ml de medula óssea. A
amostra foi congelada a -20º C e enviada ao laboratório para realização do exame. A
extração de DNA total foi realizada com uso do kit PureLink Genomic DNA Kits, da
Invitrogen. Após extração, foi realizada a técnica de Nested PCR gene SSUrRNA de
Leishmania spp. O resultado da Nested PCR foi negativo. Com este resultado, verificase que houve reação cruzada do teste rápido com outros hemoparasitas e/ou com os
anticorpos produzidos pela vacina. Portanto, há a necessidade de um teste direto para
confirmação ou exclusão no diagnóstico de leishmaniose canina.
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O baço é um grande órgão parenquimatoso multifuncional na cavidade abdominal.
É um dos órgãos avaliados via ultrassonografia, onde é possível visualizar diversas
alterações em seu parênquima, porém, essas são em sua maioria inespecíficas. As
alterações ultrassonográficas de um baço enfermo são variáveis, assim como a de um
baço hígido, sendo necessário em grande parte dos casos a realização de exames
complementares como a citologia aspirativa, histopatologia, e, a depender do aspecto da
lesão, esplenectomia. Em gatos, os aspectos ultrassonográficos das patologias esplênicas
são pouco estudados e descritos como não específicos, entretanto, há uma maior
prevalência na associação a lesões neoplásicas, malignas ou não. Com base nisso, o
objetivo do presente trabalho é relatar o caso de em um gato, macho, de 3 anos, que fora
encaminhado ao exame ultrassonográfico devido aos sinais clínicos de prostração e
inapetência. Ao exame ultrassonográfico foram visualizadas alterações renais,
compatíveis com áreas de infarto renal, e esplênicas. O baço estava em topografia normal,
com contornos irregulares, ecotextura heterogênea e dimensões aumentadas. A principal
suspeita diagnóstica foi neoplasia esplênica e tendo como um principal diagnóstico
diferencial, linfoma felino. Após esplenectomia e exame histopatológico, foi detectado
um quadro de hematopoiese extramedular esplênica. A hematopoiese extramedular
esplênica é uma condição onde, geralmente, a esplenomegalia ocorre de maneira
uniforme e regular, com um aspecto que pode alterar entre uniforme a rendilhado, o que
não foi visualizado no presente caso. Em felinos, a esplenomegalia geralmente não é
associada a alterações benignas, pois o baço não é uma estrutura sinusoidal e possui
menor capacidade de armazenamento sanguíneo. Conclui-se que, embora a
ultrassonografia possa auxiliar na conduta clínica, não é capaz de predizer qual o
diagnóstico definitivo em algumas alterações de parênquima, sendo necessário associar
demais exames complementares e definitivos como citologia e histopatológico.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

232

Avaliação da atividade acaricida do cogumelo Lentinula
edodes (shiitake) e de seu substrato autoclavado e não
autoclavado em carrapatos Rhipicephalus microplus (ACARI:
IXODIDAE)
Raquel Romano Palmeira Gonçalves1, Cibelli Paula de Castro 2 Isaac Filipe
Moreira Konig 3, Matheus Siqueira Campos de Menezes 4, Eustáquio Souza Dias 5
Ana Paula Peconick 6 Rafael Neodini Remédio 7
1

Doutoranda em Ciências Veterinárias, Departamento de Medicina Veterinária, UFLA
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil
2

Doutoranda em Microbiologia Agrícola, Departamento de Biologia, UFLA Caixa
Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil

3

Doutorando em Agroquímica, Departamento de Química – Universidade Federal de
Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil

4

Graduando em Ciências biológicas, Departamento de Biologia, UFLA Caixa Postal
3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil

5

Professor do Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil
6

Professora do Departamento de Medicina Veterinária – Universidade Federal de
Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil

7

Professor do Departamento de Medicina – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil

raquelpgg@gmail.com, cibellizoo@yahoo.com.br, isaac.konig@ufla.br,
matheus.scmenezes@gmail.com, esdias@dbi.ufla.br, anappeconick@ufla.br,
rafael.remedio@ufla.br

Palavras-chave: Fungo, ácaro, carrapaticida, carrapato-do-boi.

233

Carrapatos da espécie Rhipicephalus microplus causam constantes perdas na
produtividade do setor agropecuário do país. Os prejuízos estão relacionados a uma
menor produção de carne e leite, depreciação do couro e mortes dos bovinos devido a
doenças ocasionadas por patógenos transmitidos durante o repasto sanguíneo do
carrapato. O seu controle tem se tornado um desafio cada vez maior devido ao aumento
dos relatos de resistência do carrapato aos acaricidas convencionais e por estes produtos
comprovadamente causarem danos à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Portanto, é necessário buscar possibilidades de novos produtos que sejam
ecologicamente corretos e eficazes no combate do carrapato. Neste contexto, como uma
alternativa natural, o cogumelo conhecido como shitake, Lentinula edodes, se apresenta
como uma alternativa. Nativo do leste da Ásia, este cogumelo apresenta alto valor
nutritivo sendo considerado um dos cogumelos mais comestíveis do mundo. Ademais,
há pesquisas que apontam seus diversos atributos medicinais que incluem atividade
antimicrobiana, antitumoral, anti-inflamatória, antioxidantes, nematicida, entre outras.
Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade acaricida do cogumelo,
Lentinula edodes (shiitake), e de seu substrato autoclavado e não autoclavado em
carrapatos da espécie Rhipicephalus microplus. Para isto 50 gramas de cogumelo e seu
substrato de cultivo composto por 75% serragem, 10% farelo de trigo, 10% farelo de
arroz, 5% fubá foram triturados em 200 ml de água, totalizando uma concentração de
0,25g/ml, logo em seguida, foram transferidos para tubos falcons de 15 ml. Então, as
fêmeas ingurgitadas foram submetidas a concentrações de Lentinula edodes, e seu
substrato autoclavado e não autoclavado mediante o Teste de Imersão em Adultos (TIA)
e divididas em 4 grupos experimentais contendo 5 fêmeas em cada grupo. Os grupos
foram assim distribuídos: um grupo controle (C1) e três grupos tratamentos (T1, T2,
T3), nos quais as fêmeas foram expostas à água destilada e a concentrações de 0,25g/ml
de Lentinula edodes, e de seu substrato autoclavado e não autoclavado respectivamente.
A avaliação da mortalidade ocorreu mediante a observação dos carrapatos durante sete
dias seguidos, sendo considerados mortos os animais que, após serem estimulados por
pinça anatômica ou CO2, não demostraram nenhuma movimentação. No sétimo dia
observou-se que em nenhum dos grupos houve mortalidade. No entanto, quatro
carrapatos dos grupos tratamentos (dois em T1, um em T2 e um em T3) apresentaram
coloração do integumento mais escurecida em comparação ao grupo controle (C1). Este
resultado sugere que o cogumelo, e seu substrato autoclavado ou não, por terem alterado
o integumento de algumas fêmeas, poderiam apresentar atividade acaricida em fêmeas
ingurgitadas de R. microplus em outros experimentos com um número maior de
carrapatos nos grupos e um maior período de observação da mortalidade como sugerido
em algumas literaturas.
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Dentre os fatores que influenciam o sucesso da técnica de transferência de
embriões (TE) tem-se o manejo associado as receptoras, onde os profissionais observam
que, quanto menor a manipulação cervical durante a TE, melhores são as taxas de
prenhez. O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre endometrite com a
manipulação cervical e, também, o efeito inibitório do Flunixin Meglumine (FM) no
processo inflamatório. Foram utilizadas 42 éguas mestiças oriundas de abatedouro, os
animais foram separados de forma aleatória em quatro tratamentos anteriormente ao
abate. O grupo I foi caracterizado por não receberem manipulação cervical e nem injeção
de FM. No grupo II as éguas passaram por manipulação cervical digital e não receberam
injeção de FM. No grupo III as éguas foram manipuladas e receberam injeção de FM (1,1
mg de FM/kg de peso vivo - Flumedin®, Jofadel- Varginha/MG) por via endovenosa; já
as éguas do grupo IV não foram manipuladas, mas receberam injeção de FM. Do total
dos animais (n=42), 9 éguas foram excluídas do estudo por estarem prenhas. Foram
realizadas coletas para biópsia uterina com posterior fixação por líquido Bouin para
exame histológico. Nos grupos G2 e G3 foi possível constatar endometrite de forma mais
acentuada. Porém nove éguas do G3 (81,8%) tiveram inflamação no endométrio, mesmo
recebendo aplicações de FM. As análises estatísticas foram feitas através do teste de Quiquadrado e de Fisher. Foi possível constatar que as alterações morfológicas encontradas
com maior frequência foram inflamação (57,57%), atrofia (37,37%) e fibrose endometrial
(27,57%). Com as avaliações realizadas foi possível associar a endometrite produzida
pela manipulação cervical, não havendo diminuição da inflamação com a utilização do
FM. Foi verificado uma relação entre a manipulação da cérvix e produção de PGFM,
sendo que os animais manipulados tiveram valores maiores para este hormônio. Portanto,
animais que recebem menor manipulação cervical no momento da TE podem ter
resultados mais satisfatórios em relação a taxas de prenhez.
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Palavras-chave: Neoplasias. Neoplasia Mensequimal Maligna. Osteossarcoma.
Eutánasia.
O carcinoma de células escamosas da cavidade nasal é raro tanto em animais
quanto em humanos, com tratamento baseado em cirurgia e radioterapia. O objetivo do
trabalho foi relatar o caso de uma fêmea da espécie canina, sem raça definida, 5 anos de
idade, que com apresentou aumento de volume entre os olhos há 1 mês, secreção nasal
serosanguinolenta e hiporexia. Ao exame físico, notou-se uma massa de consistência
macia e bem aderida, em região de seios frontais, de aproximadamente 6 cm de
diâmetro, dificuldade respiratória e mucosas hipocoradas. Os exames laboratoriais
mostraram anemia normocítica normocrômica, aumento de ureia, creatinina e globulina,
sem positividade para Leishmaniose Visceral Canina, Babesiose e Erliquiose. No
ultrassom, foi verificado gastrite, baço com aspecto rendilhado, indicando hiperplasia de
polpa branca. A citologia foi sugestiva de neoplasia mesenquimal maligna, sendo
indicado a realização de histopatologia, para realizar o diagnóstico diferencial de
osteossarcoma. Como tratamento, sugeriu-se dieta caseira, com baixos níveis proteicos,
para evitar sobrecarga renal, pantoprazol (0,6 mg/kg SID), sucralfato (1g SID) e
suplemento hemolitan gold®. Os exames radiográficos indicaram aumento de volume
de tecidos moles em região frontal do crânio, sem acometimento ósseo e sem alterações
torácicas. Foi realizado procedimento cirúrgico, no qual foi possível apenas retirada
parcial da massa, encaminhada para biópsia, que indicou carcinoma de células
escamosas pouco diferenciado. Após a cirurgia, foi estabelecido tratamento com
amoxicilina + clavulanato de potássio (15 mg/kg BID 7 dias) e glicocorticoide (1mg/kg
BID 21 dias com desmame). No entanto, como a massa cresceu, ocasionando piora no
quadro respiratório da paciente, o tutor optou pela eutanásia.
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Palavras-chave: doenças de gatos, neoplasia, oncologia.
Neoplasias de pâncreas exócrino são raras em animais domésticos, sendo a maioria das
alterações pancreáticas relacionada à hiperplasia nodular, que acomete, mais
comumente, animais mais velhos. Objetivou-se neste trabalho relatar um caso de
carcinoma esquirroso de pâncreas exócrino em um felino, fêmea castrada, 17 anos de
idade, sem padrão racial definido, que apresentava prostração, emagrecimento e
dificuldade de locomoção, não se alimentava adequadamente e estava com as fezes
pastosas no último mês antes do óbito. O animal foi encaminhado para necropsia, aonde
foram observados uma massa firme e brancacenta de 3,0 x 2,0 cm e nódulos de 0,2 cm
de diâmetro aderidos à parede do estômago e no omento, nas proximidades da massa.
Fragmentos do pâncreas e demais órgãos e tecidos foram fixados em formalina a 10%,
processados e corados com hematoxilina e eosina para análise histológica. No exame
histopatológico do pâncreas observou-se proliferação epitelial neoplásica arranjada em
estruturas que se assemelhavam a ácinos pancreáticos, circundadas por abundante
estroma fibrovascular pouco colagenizado. Na serosa do estômago havia proliferação
neoplásica semelhante à observada no pâncreas. As neoplasias pancreáticas podem
resultar em sinais clínicos inespecíficos, mas na maioria das vezes está associada a
diminuição do apetite, perda de peso, vômitos e diarreia, semelhante ao quadro
observado. O diagnóstico por exames de imagem pode ser difícil, pois lesões
inflamatórias podem desenvolver necrose e nas neoplasias muitas vezes há necrose e
inflamação associadas, sendo difícil a diferenciação entre as alterações, de forma que
exames citológicos e histopatológicos são essenciais para a confirmação do diagnóstico.
Os achados macroscópicos apresentadas e, principalmente, as características e arranjo
celulares observados no exame histopatológico foram essenciais para o diagnóstico de
carcinoma esquirroso de pâncreas exócrino.
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Palavras-chave: avermectina; antiparasitário; medicamentos; farmacocinética.
Atender às necessidades alimentares da crescente população é um grande desafio
do nosso tempo com os recursos limitados do planeta. Assim, há um consenso de que a
produção de alimentos deve aumentar substancialmente e, ao mesmo tempo, minimizar
os impactos ambientais. Para atender essa demanda crescente, o uso de medicamentos
para prevenção e no tratamento de doenças se tornam indispensáveis na produção
animal. A ivermectina (IVM) é um dos antiparasitários mais utilizados em todo o
mundo para controlar endo e ectoparasitas. Para atingir o efeito terapêutico desejado, o
anti-helmíntico deve estar presente em uma concentração e período mínimo no plasma
sanguíneo para que sua ação contra o parasito alvo seja efetiva. Em humanos e cães é
bem conhecido que subpopulações geneticamente distintas podem apresentar diferenças
no metabolismo da IVM, e por consequência nos parâmetros farmacocinéticos (PK).
Tendo em vista que a grande maioria dos estudos de PK com bovinos é feito com raças
de origem europeia (Bos taurus) e que o rebanho nacional é de origem majoritária
zebuína (Bos indicus), a identificação de diferenças nos parâmetros de PK entre estas
subespécies pode gerar informações relevantes para otimizar o regime de doses, mitigar
a seleção de parasitos resistentes, reduzir a contaminação ambiental e maximizar o
desempenho de bovinos. Este estudo objetiva avaliar os parâmetros de PK da IVM entre
bovinos das raças holandesas e Gir. Foram utilizados 26 bovinos, com idade entre 3 e 7
meses, sendo 6 fêmeas Holandês e, 14 fêmeas e 6 machos Gir. Foi administrada a IVM
1% (Ivomec, Merial), na dose de 0.2 mg kg , pela via subcutânea. As amostras de
sangue foram coletadas nos dias 1,2,3,4,6,9,11,14 e 36. O plasma foi extraído por
centrifugação e acondicionado em freezer. As análises quantitativas serão realizadas
utilizando um sistema de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas e
os parâmetros de PK serão determinados com auxílio do software MONOLIX®.
Espera-se, identificar diferenças entre Bos taurus e Bos indicus nos parâmetros de PK
da IVM, os quais possam contribuir para otimização do uso deste fármaco.
-1
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Palavras-chave: Obstrução, estômago, ultrassonografia.
Corpos estranhos são uma causa importante de obstrução na clínica de cães e
gatos. Apesar de acontecerem em maior prevalência nos animais jovens devido a seu
comportamento curioso, podem acometer animais de qualquer faixa etária. Os corpos
estranhos podem causar obstruções totais, parciais ou simplesmente seguirem o trânsito
gastrointestinal, podendo ser assintomáticos ou com sintomatologia inespecífica, sendo
os mais comuns a sialorreia, êmese, anorexia, prostração, distensão abdominal e dor. Para
diagnóstico de corpos estranhos a ultrassonografia é um exame de imagem seguro e
vantajoso, principalmente por conseguir identificar algumas estruturas que podem não ser
visíveis ao exame radiográfico. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um cão
da raça Pastor Alemão de 9 anos de idade com histórico de ingestão de curativo de cirurgia
pregressa. Ao exame ultrassonográfico visibilizou-se em estômago acentuada quantidade
de conteúdo alimentar, conteúdo líquido e gasoso, além da presença de uma estrutura de
interface hiperecogênica formadora de sombra acústica posterior intensa, com superfície
irregular e ovalada, de comprimento variável entre 1,19cm a 2,56cm. Fora concluído
então, como ingestão de corpo estranho. Com base na conclusão diagnóstica, o paciente
retornou para a clínica, onde fora induzido vômito e expulsão do corpo estranho. O
tratamento de corpos estranhos é variável de acordo com o tipo de objeto que foi ingerido,
a localização e o grau de comprometimento com estruturas próximas. No presente relato
de caso, apesar da localização do corpo estranho ser favorável para realização de uma
endoscopia alta, o fato de já saber o conteúdo do corpo estranho facilitou na eleição do
tratamento. Conclui-se que a ultrassonografia é um exame de baixo custo e acessível, com
alto valor diagnóstico para detecção do corpo estranho, além de auxiliar na precisão de
sua localização e promover uma visão ampla de todo o trato gastrointestinal, como
verificar a evolução do peristaltismo, se há obstrução parcial ou total e permitir uma
estimativa de seu tamanho.
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Palavras-chave: Rickettsia, Carrapatos, Vigilância Epidemiológica.

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma infecção causada por bactérias do
gênero Rickettsia que possui elevada taxa de letalidade. Ocorre principalmente em áreas
rurais e periurbanas, é vetorada por carrapato e os principais agentes amplificadores são
animais vertebrados como capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) e gambás (Didelphis
spp.). Estudos eco-epidemiológicos da prevalência e riscos associados com riquétsias
são importantes para reconhecer novas áreas de risco e reduzir a letalidade humana.
Neste contexto o objetivo é avaliar a distribuição de espécies de Rickettsia em
carrapatos, capivaras e gambás no campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e
áreas circunvizinhas, além de avaliar os fatores de risco associados. O estudo será
conduzido no campus da UFLA. As populações serão estimadas por
observação/contagem e método da captura-marcação-recaptura conforme preconizado
pelo IBAMA. Após a aprovação do Comitê de Ética da Ufla, os animais serão
capturados vivos em armadilhas (tomahawk ou bretes), sedados e anestesiados para
coletas de amostras sanguíneas, análises sorológicas e moleculares para espécies R.
rickettsii, R. parkeri, R. belli, R.amblyommatis, R.riphicephali e R.felis. A busca de
vetores será realizada pelas técnicas de arraste, armadilha de CO2 e coleta manual nos
animais. A identificação dos carrapatos será feita seguindo literatura correspondente, e
para investigação de riquétsias serão submetidos à extração de DNA pela técnica de
Isotiocianato de Guanidina e avaliados pela PCR. Serão realizadas análises de
distribuição temporal no Greatl; análises de dependência espacial no QGiz; análises de
associação com fatores relativos no SPSS ou R; e análise de risco qualitativo. Espera-se
que ao final do projeto consiga-se identificar os animais infectados, as espécies de
riquétsias mais prevalentes e identificar as áreas de maior risco para riquetsioses. Assim,
poderá ser tomadas decisões a respeito do controle e prevenção da Febre Maculosa
Brasileira no campus da Universidade Federal de Lavras.
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Resumo
A suinocultura é uma das principais atividades agropecuárias no Brasil e apresenta grande
importância econômica em nível mundial. Com o objetivo de abordar se a presença de
bicarbonato e albumina exógena (BSA) são necessários para a capacitação dos
espermatozoides suínos, foram realizados experimentos com diferentes concentrações
dessas substâncias adicionadas ao ejaculado. Amostras de sêmen foram obtidas de 12
cachaços de fertilidade comprovada, de acordo com registros de fazenda certificada na
Espanha (Servicios Geneticos Porcinos, S.L., Roda de Ter, Espanha). As amostras de
sêmen foram coletadas duas vezes por semana através do método da mão enluvada. As
frações ricas foram diluídas em diluidor comercial (Duragen ®; Magapor, S.L .; Ejea de
los Caballeros, Espanha) para uma concentração final de 3,3 × 107 espermatozoides / mL.
Em seguida, as amostras foram resfriadas a 17 ° C, embaladas em doses de 90 mL e
finalmente transportadas em recipiente a 17 ° C por aproximadamente 45 min, que foi o
tempo necessário para chegar ao laboratório. No laboratório, os experimentos com as
diferentes concentrações de albumina e bicarbonato foram testadas. Observou-se que os
espermatozoides incubados em meio sem BSA ou sem BSA/bicarbonato não atingiram a
capacitação in vitro, em relação àqueles incubados com BSA, que alcançaram a
capacitação sob qualquer concentração de bicarbonato. Houve diferenças relacionadas à
concentração de bicarbonato, uma vez que os espermatozoides incubados em meio com
BSA e sem bicarbonato ou em concentração de 5 mM apresentaram menor eficiência
geral em atingir a capacitação in vitro do que aqueles incubados na presença de BSA e
maior concentração de bicarbonato. Em conclusão, a BSA é crucial para que os
espermatozoides suínos eliciem a capacitação in vitro e desencadeiem a subsequente
exocitose acrossômica induzida pela progesterona. Embora o bicarbonato exógeno não
pareça ser indispensável, ele encurta o tempo necessário para atingir o status de
capacitação espermática.
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Palavras-chave: Microalgas, Aditivo alimentar, Nutrição.
O zebrafish (Danio rerio) é um importante modelo animal para as pesquisas biomédicas
por possuir homologia genética com mamíferos. No entanto, há poucas pesquisas
nutricionais com essa espécie e ainda não foram padronizadas dietas que otimizem seu
uso em laboratórios. A partir disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho
do D. rerio com a suplementação dietética de spirulina (Arthrospira platensis). Foram
formuladas seis dietas isoproteicas, isocalóricas e isofosfóricas, com a inclusão de A.
platensis nos níveis de 0, 2, 4, 6, 8 e 10%. Um total de 300 juvenis de zebrafish com 50
dias pós-fertilização (119,98±0,48 mg) foram distribuídos aleatoriamente em um
delineamento inteiramente casualizado, alocados em seis grupos (dietas), cada grupo
contendo cinco repetições com 10 animais por réplica. Para a comparação das médias
entre tratamentos foi realizada a análise de regressão a nível de significância de 5%. Ao
final de 77 dias foram avaliados os parâmetros de desempenho zootécnico e a
sobrevivência dos animais. Os peixes alimentados com a dieta contendo 6% de spirulina
apresentaram valores significativamente maiores para peso final, ganho de peso, taxa de
crescimento específico, fator de condição e comprimento padrão, quando comparados aos
peixes alimentados com as dietas contendo os demais níveis de suplementação de
spirulina. Um efeito quadrático foi observado para peso final e taxa de crescimento
específico com um aumento nessas variáveis até 6,16% e 6,19% de inclusão de spirulina,
respectivamente. Não foram observadas diferenças significativas em relação a
sobrevivência dos animais. Os resultados desse estudo sugerem que o nível de inclusão
de 6% de spirulina na dieta melhoram os parâmetros de crescimento do zebrafish em
laboratório.
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As luxações vertebrais são lesões geralmente traumáticas que levam à
instabilidade da coluna vertebral e à compressão medular. Os sinais clínicos são
variáveis de acordo com a localização e o grau de injúria medular. O diagnóstico e a
definição do prognóstico são obtidos por exames neurológicos e radiográficos, onde são
observados desalinhamento das vértebras, redução dos espaços intervertebrais e do canal
medular. Os objetivos do tratamento cirúrgico são estabilização vertebral e
descompressão medular, a fim de reestabelecer as funções neurológicas dos membros
acometidos pela lesão. Descreve-se o caso de um canino, macho, sem raça definida, com
3 anos de idade, pesando 17kg, com histórico de atropelamento. Ao exame neurológico
observaram-se paraplegia espástica de membros pélvicos, aumentos dos reflexos
patelares, retenção urinária e presença de nocicepção profunda nos membros. Foi
solicitado exame radiográfico de coluna toracolombar, sendo observada luxação das
vertebras torácicas T12-T13. O paciente foi encaminhado para cirurgia. Foi realizado
acesso dorsal à coluna vertebral, e observada luxação vertebral entre as vértebras T12T13 e também instabilidade entre T11-T12 e T13-L1. A luxação vertebral foi reduzida e
estabilizada temporariamente com a utilização de fios de Kirschner nos processos
articulares, e realizada a perfuração e colocação de parafusos de 3,5mm nos corpos
vertebrais de T11, T12, T13 e L1 bilateralmente. As cabeças dos parafusos foram unidas
com pino de Steinmann de 2,5mm e fio de cerclagem. Foi realizada a laminectomia
dorsal de T12-T13 utilizando-se drill de alta rotação, fresa esférica e pinça Kerrison,
onde foi visualizada e inspecionada a medula espinhal, garantindo a integridade e
descompressão da medula. Em seguida, os implantes foram recobertos com cimento
ósseo, e realizada a síntese de musculatura, subcutâneo e pele. No pós-operatório
imediato foi observado retorno da nocicepção superficial. O paciente foi encaminhado
para reabilitação e após 5 semanas teve as funções dos membros reestabelecidas.
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A fotossensibilização hepatógena ou secundária ocorre como consequência de
lesão hepática por ingestão de toxinas, impedindo a depuração da filoeritrina que, por
sua vez, se acumula nos tecidos promovendo sensibilidade cutânea à luz solar. Surtos de
fotossensibilização são frequentes em ruminantes que pastejam espécies do gênero
Brachiaria, sendo menos comum em equinos. Objetivou-se, com esse resumo, relatar
um caso de fotossensibilização hepatógena em um equino no município de Lavras/MG.
Um cavalo Mangalarga Marchador, macho, 6 anos, com pelagem pampa de preto foi
atendido em uma propriedade rural do município. A queixa do proprietário era de que o
animal apresentava prurido e queda de pelos há 6 meses. Pelo histórico, constatou-se
que o animal recebia concentrado duas vezes ao dia e estava, há pelo menos um ano,
solto em um pasto nativo contendo plantas do gênero Brachiaria. À inspeção foi
identificado alopecia em todo o dorso e em algumas regiões de membros, apenas em
áreas de pelos brancos e pele despigmentada, que se apresentava espessa e com presença
de crostas. Ao exame físico todos os parâmetros estavam dentro dos limites para a
espécie. Ao exame bioquímico, identificou-se aumento da enzima AST (291 U/L),
sendo assim realizado o diagnóstico de fotossensibilização hepatógena. O tratamento foi
realizado com administração oral de suplemento mineral (Hepvet®) 18g SID por 30
dias, limpeza das regiões alopécicas e aplicação tópica de pomada à base de clorexidina
e dexametasona duas vezes ao dia, durante os primeiros 15 dias, e posteriormente
unguento em pasta até a completa cicatrização. Uma mudança de manejo alimentar
também foi recomendada, retirando o animal do pasto e utilizando o feno de tifton como
volumoso, além de mantê-lo em baia durante o dia, de modo que não ficasse exposto ao
sol. O animal respondeu de forma positiva ao tratamento, cessando o prurido e com
retorno da cobertura de pelos em três meses.

244

Hidronefrose por ligadura de ureter: relato de caso
Josiane Aparecida Martiniano de Pádua1, Tuane Ferreira Melo1, Marina
Martins de Oliveira1, Rafaella Silva Andrade1, Ana Paula Peconick1
1

Departamento de Medicina Veterinária – Universidade Federal de Lavras
(UFLA) - Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

josiane.padua@estudante.ufla.br, tuaneferreiramelo@gmail.com,
mimartins140140@gmail.com, rafaellabambuii@gmail.com, anappeconick@ufla.br
Palavras-chave: Ovariohisterectomia. Nefrectomia. Pielonefrite.
A hidronefrose é caracterizada por dilatação da pelve renal, com consequente compressão
e atrofia do parênquima, ocasionada pelo aumento da pressão na região pélvica em
decorrência da obstrução do fluxo urinário. A obstrução pode ocorrer devido à oclusão
do ureter por neoplasias, urólitos, ligaduras acidentais em procedimentos cirúrgicos, entre
outros, podendo ser uni ou bilateral. O objetivo do presente trabalho foi relatar o caso de
um cão, fêmea, sem raça definida, 8 meses de idade, acometido por hidronefrose. A cadela
foi submetida ao procedimento de ovariohisterectomia há 7 dias e foram relatados
episódios de vômito, dificuldade de cicatrização da ferida cirúrgica e uso de cefalexina
(40 mg/kg BID por 7 dias) e meloxicam (0,2 mg/kg SID por 7 dias). Na avaliação física,
a paciente se encontrava alerta, com mucosas hipocoradas e dor à palpação abdominal.
Quanto aos exames laboratoriais, foi identificada anemia normocítica e normocrômica,
leucocitose e aumento de globulina, com sorologia negativa para os patógenos Ehrlichia
canis, Babesia spp. e Leishmania spp. Foi constatada, por meio de exame
ultrassonográfico, a ligadura de ureter com consequente hidronefrose. Como tratamento,
foi realizada nefrectomia do rim direito, devido a presença de pielonefrite e prescrito, para
o pós operatório, a administração de omeprazol (1mg/Kg SID, em jejum por 30 dias),
amoxicilina + clavulanato de potássio (15 mg/Kg BID, por 7 dias) e meloxicam (0,1
mg/kg SID 3 dias). Após a terapia, foram realizados exames laboratoriais que mostraram
a persistência da anemia e, desta vez, sem leucocitose. Foi recomendada a repetição dos
exames em 30 dias e o fornecimento de fígado de boi cozido na ração, durante este
período. Passados os 30 dias, a paciente não se apresentou anêmica e a indicação é que se
realize exames periódicos para verificar a função renal, além de estabelecer os cuidados
necessários à preservação da funcionalidade do rim esquerdo. Faz-se importante salientar
que relatos como esse são necessários para alertar profissionais e tutores sobre esta
complicação, demonstrando a frequência com que ocorrem. É relevante ressaltar que a
hidronefrose por oclusão acidental do ureter em procedimento cirúrgico pode ser evitada
por meio a conscientização de médicos veterinários quanto a realização correta da técnica
cirúrgica de ovariohisterectomia, impedindo complicações futuras na saúde e qualidade
de vida do paciente.
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O HPTSR é um distúrbio endócrino caracterizado pelo excesso da produção de
paratormônio pela glândula paratireoide, sendo achado um consistente da progressão da
doença renal crônica. O diagnóstico do hiperparatireoidismo secundário renal pode ser
feito através da junção das análises séricas, pelos ensaios imunorradiométricos ou
imunoquimioluminométricos que identificam apenas a molécula intacta de PTHi, exame
de urina e os de imagem, como radiografia e ultrassonografia. O objetivo deste trabalho
é relatar um caso de HPTSR em um cão da raça Shih-Tzu, macho, cinco anos de idade,
com suspeita clínica de luxação de articulação temporomandibular devido à relutância
em abrir a boca e, embora apresentasse interesse pelos alimentos oferecidos, não se
alimentava. À anamnese realizada anteriormente ao exame radiográfico fora relatado
pelo responsável que paciente já tem doença renal crônica pré-estabelecida. Ao exame
radiográfico foram realizados posicionamentos dorsoventral, laterolaterais direita e
esquerda convencionais e oblíquas, e foram observados: diminuição difusa de
radiopacidade de ossos do crânio e da face (osteopenia); alteração de trabeculação de
ossos do crânio, melhor visibilizado em calota craniana; perda de lâmina dura das
mandíbulas caracterizado pelo aspecto de dentes “flutuantes”; adelgaçamento de cortical
óssea e perda de definição de contornos de mandíbulas; discreta visibilização de
congruência entre faces articulares de temporomandibulares, caracterizado pela
acentuada perda de definição e delimitação de anatomia óssea mandibular principalmente
em região cranial ao processo angular de mandíbula e discreta visibilização de osso vômer
e septo nasal caracterizado pelo acentuada lise óssea. Achados radiográficos indicam
alteração metabólica, tendo como principal diagnóstico diferencial hiperparatireoidismo
secundário renal. Conclui-se que a radiográfica é um exame importante para avaliação
conjunta com demais exames complementares para animais doentes renais crônicos.
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A hipertensão pulmonar (HP) é causada por alterações hemodinâmicas
relacionadas a diversas doenças que podem levar ao aumento da pressão nos vasos
pulmonares. É mais frequente em cães do que em gatos e pode ser primária (rara) ou
secundária; associada a cardiopatias, neoplasias, parasitoses, obstruções de vias aéreas,
entre outras. O carcinoma de células escamosas (CCE) é a neoplasia cutânea mais
comum em felinos e está associado à exposição solar, despigmentação de pele e
escassez de pelos; tem caráter infiltrativo e metástases para linfonodos podem ocorrer.
Foi recebido para necrópsia no Setor de Patologia Veterinária da UFLA um gato
doméstico, fêmea, sem padrão racial definido, pelagem colourpoint, que estava em
tratamento há três anos para CCE em plano nasal. A neoplasia se estendia para os
tecidos adjacentes e após nosectomia e criocirurgia não houve boa evolução e optou-se
pela eutanásia. Na necrópsia foi observado ausência de plano nasal e parte do lábio
superior além de edema em pálpebra inferior esquerda. Os linfonodos cervicais
superficiais (CS) e submandibulares (SM) estavam aumentados e ao corte com área
central firme e amarelada. Os lobos pulmonares caudais estavam hipocrepitantes, o
coração globoso e havia líquido em saco pericárdico. Na histopatologia de pele da
região circum-nasal, fossas nasais, músculo masseter, lábio superior e linfonodos CS e
SM observou-se proliferação neoplásica maligna de células epiteliais pleomórficas, com
citoplasma abundante e eosinofílico, queratinização individual de células e áreas com
formação de pérolas de queratina, compatível com CCE infiltrativo com metástase em
linfonodos. No pulmão as artérias e arteríolas apresentaram espessamento acentuado de
parede com vacuolização celular, principalmente de vasos associados a brônquios e
bronquíolos, por vezes com redução acentuada do lúmen vascular. O diagnóstico da
HP secundária foi possível pelas alterações vasculares características. Com o
comprometimento das vias aéreas superiores há redução no suprimento de oxigênio e
quando o quadro é crônico, fatores neuro-humorais promovem aumento do tônus
vascular, a fim de aumentar o fluxo sanguíneo, gerando hipertrofia dos vasos e em
casos de cronicidade podem gerar remodelamento cardíaco e morte.
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O recente surgimento de isolados de Brucella spp. naturalmente resistentes e
multirresistentes a antimicrobianos utilizados no tratamento da brucelose humana geraram um
alerta para a necessidade de se compreender os determinantes genéticos responsáveis por
esses fenótipos. Objetivou-se determinar os marcadores genéticos associados à resistência
antimicrobiana em 53 amostras de B. abortus com suscetibilidade reduzida à rifampicina e
resistência a múltiplos antimicrobianos (ciprofloxacina, estreptomicina, gentamicina e
sulfametoxazol + trimetoprim), isoladas de bovinos no Brasil, entre 1977 e 2008. As amostras
foram sequenciadas na plataforma Illumina HiSeq 2500 (Illumina, EUA). Os genomas foram
montados nos softwares Edena e SPAdes, ordenados no software CONTIGuator e depositados
no National Center for Biotechnology Information (NCBI) sob project PRJNA750793 e então
analisados utilizando três diferentes abordagens baseadas em GWAS (genome-wide
association study) para avaliação de possíveis associações entre variantes genéticas e os
fenótipos de resistência a antimicrobianos. A primeira abordagem foi realizada a partir da
identificação de SNPs (single nucleotide polymorphism) no programa parSNP, seguida da
avaliação de associação fenótipo vs. genótipo utilizando o teste de Fisher; a segunda
abordagem se baseou na avaliação dos SNPs e do pan-genoma a partir dos programas kSNP e
Roary, sendo as associações calculadas no programa Scoary; a terceira abordagem utilizou a
associação de fenótipos com a identificação de variantes em k-mers, pelo programa
DBGWAS. Estas abordagens possibilitaram a identificação de respectivamente 109 SNPs
(método de Fisher), 172 variantes (Scoary) e 604 unitigs (DBGWAS) estatisticamente
associados aos fenótipos de resistência a multirresistência observados. Os mecanismos
biológicos de cada um destes resultados estão sendo sistematicamente analisados utilizando o
programa ACT e a plataforma Uniprot (Universal Protein), a fim de identificar quais são os
determinantes genéticos considerados importantes em mais de uma abordagem, bem como
seus possíveis papeis na ocorrência de resistência. As metodologias GWAS utilizadas
mostraram resultados promissores para identificação de variantes genéticas associadas a
resistência em amostras de B. abortus de origem animal, no entanto mais análises são
necessárias para caracterizar estes mecanismos.
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O período compreendido entre as três semanas que antecedem o parto até as três
semanas após o parto é considerado crítico, pois as vacas de leite passam por diversas
alterações metabólicas que podem vir a comprometer sua saúde. Assim, a
suplementação mineral parenteral é uma alternativa para diminuir a incidência de
problemas reprodutivos que afetam as vacas durante essa fase crítica, uma vez que, os
minerais são de grande importância para os animais. O objetivo deste trabalho é
investigar os efeitos do uso da suplementação mineral parenteral no periparto sobre a
incidência de doenças reprodutivas de vacas de leite de alta produção. Foram utilizadas
108 vacas da raça Holandesa, primíparas e multíparas, com peso médio de 600 kg. Estas
foram separadas em blocos inteiramente ao acaso, das quais 54 foram para o grupo
tratamento (TRAT) e 54 para o grupo controle (CONT). O grupo TRAT recebeu 10 mL
de Fosfosal® aproximadamente 30 dias antes da data prevista do parto, ao parto e
aproximadamente 30 dias após o parto, já o grupo CONT não recebeu suplementação.
Todos os animais do experimento foram submetidos a um protocolo de inseminação
artificial em tempo fixo (IATF) e foram medidas a contagem de células somáticas
(CCS) e a incidência de cetose após o parto. Os dados foram submetidos à regressão
logística dentro do procedimento procreg do SAS. A CCS média foi mais baixa (p=
0,0098) no grupo TRAT, demonstrando uma melhora no sistema imunológico das vacas
que receberam a suplementação. O tratamento (p= 0,19) não influenciou a incidência de
cetose. Conclui-se, portanto, que o Fosfosal® foi eficiente no sistema imunológico de
vacas leiteiras de alta produção, pois diminuiu a contagem de células somáticas (CCS).
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A obesidade é um problema frequente em cães e o sedentarismo e a baixa
estimulação são alguns dos fatores que podem favorecer tal condição. Aliadas a isso,
há as desordens lipídicas que são relativamente comuns em cães, especialmente nos
obesos. A utilização de aditivos é amplamente divulgada no mercado pet, porém a
determinação do nível de evidência de sua efetividade ainda é incerta. Assim, o
presente estudo teve como objetivo a avaliação dos efeitos da ingestão de prebióticos
sobre a hipercolesterolemia de cães obesos por meio de uma revisão sistemática da
literatura. A estratégia population, intervention, comparison, outcome, study design
(PICOS) foi empregada, investigando cães obesos (População), submetidos à
administração oral de fruto-oligossacarídeos (Intervenção) em comparação com
animais que receberam placebo (Comparação), avaliando as alterações de níveis de
colesterol plasmático (Resultado) em delineamentos crossover ou ensaios clínicos
randomizados (desenho do estudo). Dois revisores independentes pesquisaram cinco
bases de dados (PubMed, EMBASE, Web of Science, Scopus, Cochrane) e literatura
cinzenta (Google Scholar e Opengrey) até outubro de 2021. O risco de viés foi
determinado utilizando o protocolo SYRCLE (Systematic Review Center for
Laboratory animal Experimentation). A pesquisa inicial retornou 1.678 artigos.
Destes, sete artigos foram selecionados para avaliação do texto completo, porém
apenas três permaneceram com base nos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos.
A ingestão de fruto-oligossacarídeos não causou redução significativa de colesterol
plasmático de cães obesos (67%) (análise qualitativa). O risco de viés dos estudos foi
considerado baixo, porém a maioria deles não forneceu informações claras sobre
randomização e cegamento. Concluiu-se que a ingestão de fruto-oligossacarídeos não
afetou o colesterol plasmático de animais obesos.
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Leptospirosis is a zoonosis that affects small ruminants, leading losses associated with
animal reproduction. Rodents are the main reservoirs of the pathogen. The objective of
this study was to investigate and compare the seroprevalence of leptospirosis in the goat
and sheep herd from the Departmemto de Zootecnía of Universidade Federal de Lavras
in two different periods. For the serodiagnosis of leptospirosis, the Microscopic
Agglutination Test was performed according to the OIE (2018). Serum samples were
collected on October 2019 and December 2020. In first sampling, only females (45
animals), 11 goats and 34 sheep were tested. Two females (4.44%), of the sheep species,
were positive for the serum group Automnalis serovar Butembo. In the second
sampling, after a rodent infestation on the premises, a new test was carried out, but this
time in the whole herd (107 animals: 30 goats, 63 sheep, 10 sheep and 4 goats) were
assessed. The fumigation was carried out soon after the verification of the rodents
infestation. Only one goat stallion [0.9% (1/107)] was seropositive for the serovar
Cynopteri. Of the two females positive in the first collection, only one remained in the
herd, this was tested and the serology was negative. In conclusion, UFLA goat and
sheep herds have very low levels of anti-Leptopira spp. antibodies, suggesting that the
control and prevention measures adopted in the herds are being effective.
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Embora existam no mercado diversas rações balanceadas para diferentes
espécies de aves de companhia, em razão de aspectos culturais e falta de orientação,
muitas ainda recebem dietas compostas por sementes. Foi encaminhada para necrópsia
no Setor de Patologia Veterinária da UFLA uma calopsita (Nymphicus hollandicus),
fêmea, de quatro anos, alimentada apenas com mistura de sementes. No histórico
constava que a ave estava em sobrepeso e manifestou dificuldade respiratória intensa,
apatia e anorexia. O exame macroscópico revelou que a calopsita estava obesa, com
grande quantidade de tecido adiposo amarelado em tecido subcutâneo e cavidade
celomática e nesta havia quantidade moderada de líquido turvo. O fígado estava
acentuadamente aumentado de tamanho, pálido-amarelado, com superfície nodular, os
nódulos eram menos pálidos que o restante do parênquima. Além disso, o encéfalo, os
rins e os pulmões estavam difusamente avermelhados. No exame histopatológico foi
observada esteatose difusa acentuada no fígado, com ruptura de hepatócitos,
proliferação de tecido conjuntivo e formação de nódulos de regeneração. Em encéfalo,
rins e pulmões havia congestão difusa e acentuada. Os achados de necrópsia e
histopatologia permitiram concluir o diagnóstico de lipidose hepática difusa acentuada.
As sementes comumente utilizadas, como sementes de girassol e painço, são ricas em
energia e pobres em nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas e minerais. Dietas
compostas exclusivamente por sementes originam desequilíbrios nutricionais, com
desenvolvimento de diversas alterações orgânicas. Uma das consequências é o
desenvolvimento de esteatose hepática, pois, além de haver maior aporte de lipídios
para o fígado, há deficiência de apoproteínas para o transporte de lipídios do fígado. A
esteatose hepática é uma lesão importante no fígado de psitacídeos, relatada
principalmente em calopsitas, agapornis e papagaios criados em cativeiro. Aflatoxinas
são relatadas como causa de quadros de esteatose hepática em aves e mamíferos, no
entanto, nesta micotoxicose ocorre megalocitose no fígado, não observada neste caso.
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A abordagem tradicional de ensino, aquela em que o professor é o detentor do
conhecimento e o responsável por transmiti-lo ao aluno, que o recebe de forma pronta e
torna-se receptor passivo de informações, caracterizada por Paulo Freire como "educação
bancária", é a abordagem de ensino mais utilizada nos cursos de graduação em Medicina
Veterinária do Brasil. O processo de ensino-aprendizagem ativo contrasta justamente com
esse modelo tradicional de ensino, e consiste na utilização de técnicas visando favorecer
a autonomia do estudante. Objetivou-se analisar o uso de metodologias ativas (MA) em
cursos de Medicina Veterinária de duas instituições de ensino superior (IES) (pública e
privada) utilizando-se entrevistas semiestruturadas com docentes de graduação e
avaliação dos planos de ensino disciplinares. Os depoimentos foram tratados pela análise
de conteúdo e as variáveis, número de docentes, tempo de docência e formação didática,
foram analisadas descritivamente. Depois de realizadas, as entrevistas foram
imediatamente transcritas e submetidas à análise de conteúdo. Foram identificadas três
categorias de análise: 1) uso de metodologias ativas e conceitualização do termo; 2)
"teorização" da prática; e 3) mudanças nas técnicas e ferramentas de ensino utilizadas ao
longo da carreira docente. Foram entrevistados 37 professores, sendo 18 docentes da IESpública e 19 da IES-privada, que ministravam 57 disciplinas, tanto do ciclo básico, quanto
do ciclo profissionalizante. Foram analisados os planos de ensino de 21 das 47 disciplinas
ofertadas pela IES-pública e de 36 das 58 disciplinas oferecidas pela IES-privada.
Nenhum dos 37 docentes entrevistados apresentou curso de especialização em didática
no ensino superior, embora 75,6% fossem doutores. Todos entrevistados relataram
utilizar MA em pelo menos uma aula ministrada. Com tempo e experiência, os docentes
diminuíram a quantidade de aulas expositivas tradicionais, substituindo-as por técnicas
de ensino ativas, embora as aulas práticas estivessem cada vez mais teóricas. Concluiuse que esses docentes necessitam melhor formação técnica em didática e que as MA vêm
sendo utilizadas, mas o ensino ainda apresenta características do modelo tradicional.
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A otite é uma enfermidade prevalente em caninos que envolve agentes
microbianos. Os principais sintomas são prurido, dor, odor fétido, presença de cerúmen,
secreção, entre outros. O diagnóstico consiste em anamnese, exame físico e exames
complementares e o tratamento é feito com limpeza e aplicação de antimicrobianos no
conduto auditivo, mas o uso indiscriminado desses medicamentos acelera o processo de
resistência, e para contê-la incentiva-se o uso criterioso destes e tratamentos
alternativos. O objetivo do trabalho é avaliar a prevalência da otite nos animais de
abrigo municipal e os principais agentes envolvidos. O experimento ocorre em Lavras –
MG. Os cães são selecionados ao acaso, independente de idade ou sexo. Passam por
exame físico e otoscopia, e ao apresentarem sinais de otite são coletados suabes de
ouvido, dos quais são feitos cultura e citologia. As colônias crescidas passam por testes
de triagem para identificação dos agentes. Os sinais clínicos mais notados até o
momento foram linfadenopatia, prurido, cerúmen e secreção. Até agora foram
identificados os agentes de 30 animais, dos 400 presentes no abrigo. Os resultados
parciais obtidos apontaram que 86,7% dos animais apresentavam otite clínica, o que
indica alta prevalência, e entre os agentes etiológicos identificados, Malassezia spp. foi
isolada em 96,15% dos animais, seguido por outros fungos leveduriformes (46,15%),
Staphylococcus coagulase positiva (57,69%), Staphylococcus coagulase negativa
(34,61%) e Otodectes cynotis (23,08%). Outros agentes menos frequentes foram
Streptococcus spp. (3,85%); fungos filamentosos (3,85%) e bastonetes Gram negativos
(3,85%).
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As lesões do Ligamento Suspensor do Boleto são consideradas as causas mais frequentes
de claudicação em equinos atletas, que envolvem sinais como perda de performance e
claudicações em diferentes graus. A terapia com ozônio começou as ser utilizada na
veterinária como um recurso para o tratamento de muitas doenças, pois atua de diversas
formas, estimulando a função antioxidante das células quando o gás é usado em baixas
concentrações. O objetivo do trabalho foi relatar o uso da ozonioterapia como único
tratamento de desmite de Ligamento Suspensório em um equino. Em março de 2021, foi
atendida uma égua, Mangalarga Marchador, com 10 anos de idade e 405 quilos no Centro
de Reprodução e Medicina Equina do Sul de Minas em Nepomuceno – MG, com queixa
de claudicação nos dois membros torácicos. Ao exame clínico, observou-se sensibilidade
dolorosa nos Ramos Laterais do Ligamento Suspensório, efusão no recesso
palmaroproximal da articulação metacarpofalangeana e claudicação grau 3 de Obel no
membro torácico esquerdo. Ao exame ultrassonográfico dos membros, comprovou-se a
presença de pequenas lesões nos ramos laterais do Ligamento Suspensor do Boleto do
membro torácico esquerdo. A égua foi submetida a três sessões de Ozonioterapia, sendo
realizada aplicação perilesional de 3 mL de ozônio nas faces lateral e medial do membro,
com concentração de 12 mcg/mL. Ainda, nas sessões, foi feita insuflação retal na
concentração de 18 mcg/mL por 5 minutos. As sessões tiveram intervalo de 10 dias. Nesse
período, a paciente foi mantida em repouso no piquete. O animal foi curado, recuperando
a possibilidade do seu uso em serviços que requerem equitação. O ozônio é um gás que
regula o sistema antioxidante e de radicais livres, modula os mediadores inflamatórios,
melhora a circulação sanguínea, auxilia no processo de recuperação tecidual, atua na
oxidação de catabólicos tóxicos e contribui no tratamento da dor. A aplicação perilesional
tem o objetivo de melhorar a perfusão tecidual e a oxigenação local, estimular a
cicatrização e reduzir dor e inflamação. A insuflação retal é uma opção para ação
sistêmica do ozônio, proporcionando também, analgesia, efeito antioxidante e remoção
de radicais livres. O uso da ozonioterapia como tratamento de desmite dos ramos laterais
do Ligamento Suspensório foi eficiente e eficaz, permitindo que o animal voltasse para o
serviço.
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Agradecemos as agências de fomento FAPEMIG, CAPES e CNPq e a UFLA.

255

Percepção dos profissionais brasileiros, médicos veterinários e
zootecnistas, sobre a doença da “cara inchada”
Nathália Moreira Paranhos1, Raquel Silva de Moura2, Lívia Cirelli3, Christiane
Maria Barcellos Magalhães da Rocha1
1

Departamento de Medicina Veterinária – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil

2

Departamento de Zootecnia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
3

Departamento de Produção Animal – Universidade Brasil - Descalvado
Caixa Postal 950 – 13690-000 – Descalvado, SP – Brasil

nathalia.paranhos1@estudante.ufla.br, raquelmoura@ufla.br,
livia.cirelli@outlook.com, rochac@ufla.br

Palavras-chave: nutrição, oxalato, osteodistrofia fibrosa.

O hiperparatireoidismo nutricional secundário (HNS) é caracterizado pela
deficiência de cálcio no organismo proveniente do consumo de dietas desbalanceadas em
minerais. Objetivou-se neste trabalho apresentar dados obtidos em um levantamento
preliminar do projeto de pesquisa “Percepção dos profissionais que atuam na
equideocultura brasileira sobre a doença da cara inchada” obtidos no período de 24/04/19
a 17/05/21. Foi aplicado um questionário online, aprovado pelo CEP
(11071319.5.0000.5148), contendo 32 perguntas a respeito da formação dos médicos
veterinários (méd. vet.) e zootecnistas cadastrados nos CRMVs e das características da
doença. Houve um total de 67 respondentes, sendo 44 méd. vet. A quase totalidade dos
méd. vet. (96%) demonstrou conhecimento sobre o que é o HNS. Porém, somente 2%
reconheceu a presença de oxalato nas forrageiras como um fator de risco e mais de um
terço não soube reconhecer alguns dos sinais clínicos. Somado a isso, 20% relataram,
erroneamente, que não existe tratamento, mesmo grande parte citando já ter acompanhado
um caso da doença e, cerca de 75%, já tendo instituído o tratamento correto. Tal resultado
pode estar atrelado com a permanência do aumento bilateral da face do equídeo. O HNS
fez parte da rotina clínica de 76% dos méd. vet. Propõe-se que essa alta prevalência se
deva à falta de mineralização adequada, visto que em somente 16% dos casos relatados
os equinos recebiam sal mineral próprio para a espécie. Considerando os zootecnistas, o
quadro é semelhante, no entanto, somente 13% dos casos que relataram de HNS foi
acompanhado por um méd. vet.. Apesar do conhecimento dos profissionais sobre o HNS,
há a necessidade de maior elucidação dessa patologia para um diagnóstico precoce.
Ademais, é necessário um maior número de respondentes para futuras conclusões.
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Considerando a importância crescente do grupo Staphylococcus coagulase
negativa (SCN) na etiologia da mastite bovina e as implicações econômicas desta doença,
deve-se ressaltar o potencial zoonótico de alguns dos patógenos envolvidos em sua
etiologia e o impacto dos mesmos na saúde pública, o que gera riscos em relação ao
consumo de leite e derivados. Além disso, deve ressaltar que uma das principais
preocupações em relação ao controle da mastite é a resistência dos agentes etiológicos
aos antimicrobianos, sendo assim, a antibioticoterapia é parte importante do programa de
controle de mastite bovina, porém o tratamento inadequado contribui o aumento da
resistência e gera grandes prejuízos aos proprietários, como gastos com medicamentos e
custos veterinários na propriedade. Diante disso, 123 cepas de CoNS isoladas de mastite
bovina foram submetidas a testes de sensibilidade antimicrobiana utilizando a técnica de
microdiluição em caldo (MIC), conforme documento do manual M100 do Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI 2018). Sete antimicrobianos mais utilizados no
tratamento de mastite foram testados em diferentes faixas de concentração. Os testes MIC
apontaram altas taxas de resistência ao ceftiofur (54,5%), tetraciclina (45,5%),
eritromicina (33,33%), trimetoprim / sulfametoxazol (24,4%) e gentamicina (22,8%) e
alta suscetibilidade à cefalotina (90,2%) e ciprofloxacina (90,0%). A multirresistência foi
detectada em 21,95% das cepas. O estudo traz contribuições importantes para o
conhecimento do perfil de resistência a antimicrobianos em (CoNS) causadores de
mastite bovina e levanta preocupações na saúde humana e animal, uma vez que esse alto
índice de resistência pode estar relacionado a diversos fatores, como a dosagem
inadequada de medicamentos e o uso intensivo que aumenta a pressão sobre os
microrganismos resistentes
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Palavras-chave: perfil social, escolaridade, aquisição de terra.
A atividade leiteria tem grande importância econômica para o Brasil, estando
presente em todos os estados e sendo, muitas vezes, a principal atividade na geração de
empregos e renda dos produtores rurais. Objetivou-se analisar o perfil socioeconômico,
com informações sobre aquisição da terra, residência, idade, escolaridade e a principal
fonte de renda de 485 pecuaristas, participantes do projeto de assistência técnica
Educampo, do Sebrae Minas, referente ao ano de 2018. Os dados foram anotados pelos
produtores e coletados mensalmente por técnicos do Educampo, foram cadastrados e
tabulados em uma planilha eletrônica no Excel®. A análise descritiva foi realizada por
meio do software IBM SPSS. Foi constatado que, com relação à aquisição da terra,
52,16% dos pecuaristas à adquiriam por herança; 43,50%, por compra; 2,68%, por
arrendamento; e 1,23%, por parceria. Em 52,30% dos casos, os pecuaristas residiam na
cidade e 47,70%, na propriedade. Sobre a idade dos proprietários, 14,79% estavam na
faixa etária dos 22 aos 40 anos e 85,21% entre 41 e 95 anos. Quanto à escolaridade,
10,72% possuíam 1° grau completo; 10,72%, 1° grau incompleto; 28,45%, 2° grau
completo; 9,27%, 2° grau incompleto; 5,15%, 3° grau incompleto; 28,24%, ensino
superior; e 6,80%, pós-graduação. Em 60,00% das propriedades a principal atividade da
família, era a atividade leiteira. Um perfil socioeconômico foi traçado relacionado aos
donos das propriedades que participam do projeto de assistência técnica Educampo. Foi
observado que a maioria dos pecuaristas residem na propriedade, têm idade acima de 41
anos, adquiriram a terra por herança e tem a propriedade leiteira como principal fonte de
renda. E constatou-se que uma parcela expressiva possui curso superior.
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Resumo
As alterações nas formas de interação social entre estudantes e professores
induzidas pela pandemia COVID-19 podem gerar prejuízos à saúde mental. O presente
estudo teve como objetivo avaliar de forma longitudinal os escores da Síndrome de
Burnout (SB) em universitários de Medicina Veterinária e de outros cursos da área de
Ciências Agrárias, antes e durante a suspenção das atividades letivas impostas pela
pandemia COVID-19. Setenta e sete universitários responderam a um questionário online
utilizando a plataforma Google Forms (Alphabet, Mountain View, CA, EUA). Os dados
foram coletados em dois períodos, sendo a primeira coleta no mês de fevereiro de 2020
(baseline, antes da suspensão das atividades presenciais) e a segunda entre setembro e
outubro de 2020 (durante o período de ensino remoto emergencial - ERE). Para avaliar a
SB foi utilizado o Maslash Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) complementado
com questões relativas à frequência de atividade física, características sociodemográficas
e comportamentais. Os dados foram analisados em esquema fatorial misto (Three-way
ANOVA) considerando p<0.05. Sessenta e três estudantes completaram as duas etapas
(baseline e ERE). O domínio de exaustão emocional apresentou uma redução significativa
ao longo do tempo em mulheres que declararam praticar atividade física (p=0.037). Efeito
semelhante foi observado, tanto em homens como em mulheres para o domínio descrença
(p<0.001). A eficácia acadêmica melhorou ao longo do tempo sem interferência dos
fatores sexo ou prática de atividade física (p<0.001). Não houve influência do curso de
graduação (Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia, Engenharia Agrícola e
Ambiental, Bacharelado em Ciências Agrárias) (p>0.05). Conclui-se que a prática de
atividade física regular reduziu os efeitos negativos da pandemia sobre os escores da SB
em universitários da área de Ciências Agrárias.
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Os dispositivos intravaginais de progesterona (P4) são utilizados majoritariamente como
fonte exógena de P4 em protocolos de sincronização da ovulação em vacas Bos indicus.
O objetivo desse estudo foi avaliar a taxa de prenhez de vacas Bos indicus submetidas
ao protocolo de sincronização da ovulação utilizando progesterona injetável (P4i) em
substituição ao dispositivo intravaginal de P4. Foram utilizadas 129 vacas Bos indicus,
com escore de condição corporal médio de 3,04 ± 0,06 (escala de 1 a 5). Em dia
aleatório do ciclo estral (D0), as vacas foram distribuídas em dois grupos experimentais
- grupo Controle (n=66) e grupo P4i75 (n=63) e receberam 2mg de benzoato de
estradiol intramuscular (i.m.). Nas vacas do grupo Controle foi inserido um dispositivo
intravaginal de P4 de 1g e nas fêmeas do grupo P4i75 foi administrado i.m. 75mg de
P4i. Oito dias após (D8), o dispositivo intravaginal de P4 foi removido e todas as vacas
dos grupos experimentais receberam i.m. 1mg de cipionato de estradiol, 300UI de
gonadotrofina coriônica equina e 500μg de Cloprostenol. Simultaneamente, a cauda de
todas as fêmeas foi marcada com giz para observação de estro. A IATF foi realizada 48
horas após a administração do indutor da ovulação (D10) em todos os animais dos
grupos experimentais. O diagnóstico de gestação e a taxa de ciclicidade foram
realizados 30 dias após a IATF (D40) através de exames ultrassonográficos. A análise
estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. A expressão de estro
[Controle – 66,2% (43/65) vs P4i – 60,3% (38/63); P=0,49)] e a taxa de ciclicidade no
momento do DG [Controle – 72,2% (13/18) vs P4i – 58,7% (27/46); P=0,44)] foram
semelhantes entre os grupos. No entanto, a taxa de prenhez foi maior nas vacas
sincronizadas com o dispositivo intravaginal de P4 [Controle – 72,7% (48/66) vs P4i –
27,0% (17/63); P=0,001)]. Conclui-se que a dose de progesterona injetável utilizada
neste estudo não é capaz de substituir o dispositivo intravaginal de P4 no protocolo de
sincronização da ovulação em vacas Bos indicus.
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Palavras-chave: antibioticoterapia, farmacometria, linfadenite caseosa
O modelo farmacocinético permite prever a concentração plasmática de um fármaco e
assim estimar seu efeito terapêutico ou tóxico. Objetivou-se construir um modelo
farmacocinético (PK) para simular doses de cloxacilina benzatínica via subcutânea com
potencial efeito antibacteriano contra a Corynebacterium pseudotuberculosis. Para isso
utilizou-se dados obtidos de dois estudos de farmacocinética de cloxacilina benzatina em
cabras e em ovelhas administrados via intravenosa (IV) e intramuscular (IM),
respectivamente. O modelo foi construído por meio do software Lixoft®. Depois de
estabelecido o modelo, foram simulados diversos regimes de doses com a finalidade
manter a concentração plasmática acima de 4µg/mL, correspondente a concentração
inibitória mínima (CIM) da C. pseudotuberculosis. O modelo PK estabelecido foi
oral/extravascular, sem delay, com absorção de primeira ordem, monocompartimental e
de eliminação linear. O modelo teve como parâmetros a constante de absorção (Ka), o
volume do compartimento central (V) e o Clearance (Cl). Foram simulados seis regimes
de doses (10, 20,30, 40,50 e 60 mg/kg), com intervalo entre as administrações de 6 horas.
A dose de 10mg/kg não atingiu a CIM de 4µg/mL, enquanto as doses de 20, 30, 40, 50 e
60 mg/kg mantiveram a concentração plasmática acima da CIM por um período de 2,8;
3,73; 4,36; 4,75 e 5,14 horas, respectivamente. A partir dessa simulação foi possível
estimar doses com potencial efeito antibacteriano contra a C. pseudotuberculosis para
iniciar o estudo piloto in vivo.
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A farinha de peixe (FP) tem sido a escolha como fonte de proteína na
alimentação de organismos aquáticos devido ao seu alto teor de proteínas, excelente
perfil de aminoácidos e alta digestibilidade. Devido ao alto custo, o uso de ingredientes
alternativos a FP vem crescendo nos últimos anos. As microalgas são ingredientes
promissores na produção de dietas para a aquicultura, pois apresentam boa composição
nutricional. Nesse contexto, objetivou-se avaliar os efeitos da substituição da FP por
Chlorella sp (CM) no crescimento, parâmetros bioquímicos, atividade enzimática e
desempenho reprodutivo do zebrafish (Danio rerio). Seis dietas foram formuladas para
substituir progressivamente a FP: até 100% da FP foi substituída por CM em 0 (C0), 10
(C10), 20 (C20), 30 (C30), 40 (C40) e 50 (C50) g/kg de dieta. Um total de 450 juvenis
de zebrafish, foram distribuídos aleatoriamente em seis grupos, cada grupo contendo
cinco repetições com 15 animais por réplica. Após 60 dias do ensaio de alimentação o
peso final e o comprimento padrão foram significativamente maiores (p<0,05) nos
peixes que receberam a dieta C40 e C50, respectivamente. Não foram observados
efeitos significativos no ganho de peso, consumo alimentar, taxa de crescimento
específico e sobrevivência. Os níveis de colesterol total, LDL e triglicerídeos foram
significativamente menores nos peixes alimentados com a dieta C50, quando
comparados aos demais grupos. A inclusão de CM não apresentou efeitos significativos
na atividade das enzimas amilase e lipase, mas um aumento significativo na atividade da
fosfatase alcalina foi observada nos peixes alimentados com as dietas C20, C30, C40 e
C50. A produção de ovos por fêmea de zebrafish foi significativamente maior nas dietas
C40 e C50. Não foi observado nenhum efeito significativo das dietas na taxa de
fertilização, porém a taxa de eclosão e sobrevivência das larvas, até 96 horas, foi
significativamente maior nos grupos C40 e C50. A substituição de FP por CM
demonstrou ser uma ótima alternativa a FP em dietas para o zebrafish.
Palavras-chave: Microalgas, aditivo alimentar, Danio rerio
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O período de transição é a fase mais crítica no ciclo produtivo de vacas leiteiras e
a suplementação mineral é uma alternativa para amenizar seus problemas nutricionais e
metabólicos, considerando a importância dos minerais para o organismo animal. O
objetivo deste estudo é investigar os efeitos do uso de suplementação mineral parenteral
no periparto sobre o desempenho produtivo e reprodutivo de vacas leiteiras de alta
produção. Foram utilizadas 108 vacas da raça Holandesa preta e branca, entre
primíparas e multíparas e com peso médio de 600 kg (±100). As vacas foram separadas
em blocos inteiramente ao acaso, sendo 54 para o tratamento (TRAT) e 54 para o
controle CONT. No TRAT foram administrados 10 mL de Fosfosal®,
aproximadamente 30 (±15) dias antes do parto, ao parto e 30 (±15) dias após o parto,
enquanto o grupo CONT não recebeu suplementação. Todos os animais foram
submetidos ao protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). Foi avaliado o
escore de condição corporal (ECC) 30 (±15) dias antes do parto, ao parto, 30 (±15) dias
pós-parto e no D0 da IATF. Também foram avaliados o diâmetro do folículo dominante
(FD) no D8 da IATF e o diâmetro do corpo lúteo (CL) 10 dias após a IATF. Os dados
foram submetidos à regressão logística dentro do procedimento procreg do SAS. Não
houve diferença significativa entre os grupos para a duração da lactação prévia (p=0,97).
Houve uma tendência de efeito de grupos sobre o FD, onde o grupo TRAT foi superior
(p= 0,075) ao grupo CONT. O diâmetro do CL não diferiu (p=0,40) entre os
tratamentos. O número de serviços por concepção foi semelhante (p=0,47) entre os
tratamentos e a taxa de prenhez foi maior (p=0,043) no grupo TRAT. O período (1,2,3,e
4) influenciou (P<0.00001) o ECC, porém, não houve efeito do tratamento ou da
interação tratamento VS período. Conclui-se que a aplicação parenteral de Fosfosal
foi benéfica levando em consideração a taxa de prenhez nas condições do presente
experimento.
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A mastite micótica é considerada emergente, sendo as leveduras, principalmente
do gênero Candida, os agentes mais comumente envolvidos em sua etiologia. Além disto,
estes fungos tem também envolvimento em diversos outros processos infecciosos nos
animais e em seres humanos, especialmente em indivíduos imunossuprimidos. Estes
micro-organismos são geralmente refratários aos tratamentos convencionais e apresentam
crescente problema de resistência, o que requer o monitoramento constante de seu perfil
de suscetibilidade aos antifúngicos, visando à adoção de protocolos mais efetivos de
tratamento e mitigar o problema de resistência e suas implicações na saúde coletiva.
Diante disto, o estudo tem como objetivo determinar o perfil de suscetibilidade de
leveduras isoladas de infecções intramamárias de bovinos do Sul de Minas Gerais. Para
tal, 118 cepas de leveduras foram avaliadas quanto aos perfis de suscetibilidade aos
antifúngicos anfotericina B, flucitosina, itraconazol e fluconazol, utilizando-se a técnica
de microdiluição em caldo (MIC) de acordo com o manual CLSI (2002). Os resultados
preliminares apontam altos níveis de resistência para o itraconazol (89,07%), fluconazol
(74,38%), anfotericina B (62,25%) e flucitosina (14,54%). A multirresistência foi
observada em 52 (44,06%) dos isolados testados. Os níveis de resistência verificados são
alarmantes para a saúde coletiva, considerando que as leveduras multirresistentes isoladas
de casos de mastite bovina podem ser veiculadas pelo leite e derivados e que infecções
interespécies podem ocorrer. Os resultados obtidos alertam para a necessidade de
monitoramento periódico da resistência aos antifúngicos entre os patógenos micóticos de
origem animal, de forma a possibilitar a adoção de protocolos terapêuticos mais efetivos
e a mitigar o problema da resistência e suas implicações na saúde coletiva.
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A toxoplasmose é uma infecção altamente prevalente no mundo e causa
patologias graves, principalmente em gestantes suscetíveis, recém-nascidos e
imunodeprimidos. As medidas de prevenção e controle da doença ainda são pouco
discutidas na Atenção Primária à Saúde. O trabalho teve como objetivo caracterizar o
conhecimento das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) antes e depois de uma
intervenção didática abordando o tema Toxoplasmose Congênita em Perdões, Minas
Gerais. Foi utilizado um questionário estruturado e validado para a coleta de dados. Todos
os profissionais da ESF do município foram convidados a participar. O presente estudo
foi dividido em duas etapas, a primeira com a coleta de dados antes da intervenção, onde
48 pessoas responderam o questionário, e a segunda etapa, onde 47 pessoas assistiram à
capacitação e responderam o mesmo questionário. Com os dados obtidos foi realizada
estatística descritiva pelo programa IBM® Statistical Package for the Social Sciences®,
versão 26.0 (SPSS®). Antes da ação de educação em saúde, a maioria (54,2%) dos
entrevistados já ouviram falar, mas não sabiam o que é toxoplasmose congênita. Após a
intervenção, 97,9% disseram conhecer a doença e saber muito sobre o assunto. Quando
perguntados sobre as medidas de transmissão antes da capacitação, 58,3% dos
entrevistados tiveram conhecimento insuficiente, após o trabalho 87,2% obtiveram
pontuação excelente sobre as medidas de transmissão do parasito. A sorologia também
foi questionada, no início da pesquisa, 52,1% não sabiam o significado de IgM e IgG
para a toxoplasmose, após a ação de educação em saúde, 97,9% afirmaram conhecer o
significado dos anticorpos e diferenciar as fases da infecção. A respeito das medidas de
prevenção, 58,3% obtiveram conhecimento mediano, após a intervenção, 78,7%
obtiveram pontuação excelente. A medicina preventiva é mais eficaz e mais barata que a
medicina curativa, a formação continuada desses profissionais revelou-se importante
para atualização de conceitos antes esquecidos e a educação em saúde cumpre bem esse
papel como aponta os resultados. É necessário que mais ações desse tipo sejam
realizadas para atenuar os impactos das doenças infecciosas e parasitárias no Brasil.
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Abstract. Cleft palate is characterized by poor bone formation in the palate and
consequent disruption of the palatine mucosa, with variable extensions and a
multifactorial etiological character. Affected patients present direct
communication between the oral and nasal cavity, which can cause aspiration
pneumonia and hinder the negative intraoral pressure necessary for milk suction,
contributing to the deficit in body growth and death. Therefore, the aim of this
paper was to report a successful treatment performed in a Pug neonate who was
identified at birth with a cleft palate. After cesarean, the five puppies were
evaluated and it was noticed, in one female, direct communication between the
oral and nasal cavity. Due to the impossibility of suctioning colostrum, passive
immunization was performed through the supply of the mother's serum, which had
been collected before the surgical procedure. On the first day, the puppy was
offered a commercial substitute by syringe, but it was noted that the patient did
not ingest the entire amount and was dehydrated. Fluid therapy was performed
subcutaneously and it was decided to provide a substitute via orogastric tube. The
newborn's temperature was maintained through an incubator and, due to
respiratory difficulty, nebulization was performed. The patient was discharged at
7 days of age, when the tutor was instructed on how to insert the orogastric tube.
The patient's daily weighing was indicated; feed it every 3 hours, according to
weight; encourage the patient to urinate and defecate; control its temperature (37
to 38ºC); and proceed with nebulization. At 30 days of age, the patient was
dewormed and the introduction of solid food was started. At 45 days of age, she
returned to start the vaccination protocol, and it was recommended to complete it
before performing the preoperative exams for surgical correction of the cleft
palate.
Keywords: Congenital anomaly, oral cavity, colostrum
Resumo. As fendas palatinas são caracterizadas pela má formação óssea do
palato e consequente rompimento da mucosa palatina, sendo de extensões
variáveis e caráter etiológico multifatorial. Os pacientes acometidos apresentam
comunicação direta entre a cavidade oral e nasal, o que pode causar pneumonia
aspirativa e dificultar a pressão negativa intraoral necessária para a sucção do
leite, contribuindo para o déficit no crescimento corpóreo e o óbito. Portanto, o
objetivo desse trabalho foi relatar um tratamento bem sucedido realizado em
neonato da raça Pug que foi identificado ao nascer com uma fenda palatina. Após
cesariana, os cinco filhotes foram avaliados e notou-se, em uma fêmea, a
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comunicação direta entre a cavidade oral e nasal. Devido a impossibilidade de
sucção do colostro, foi realizado imunização passiva por meio do fornecimento
do soro da mãe, que havia sido coletado antes do procedimento cirúrgico. No
primeiro dia, foi oferecido à filhote o sucedâneo comercial por meio de seringa,
porém notou-se que a paciente não ingeria toda a quantidade e encontrava-se
desidratada. Foi realizado a fluidoterapia por via subcutânea e optou-se por
fornecer o sucedâneo via sonda orogástrica. A temperatura do neonato foi
mantida por meio de incubadora e, devido à dificuldade respiratória, foi
realizada nebulização. A paciente recebeu alta com 7 dias de idade, quando a
tutora foi instruída sobre como inserir a sonda orogástrica. Foi indicada a
pesagem diária da paciente; alimentá-la a cada 3 horas, conforme peso;
estimular a paciente a urinar e defecar; controlar sua temperatura (37 a 38ºC); e
proceder com a nebulização. Aos 30 dias de idade, a paciente foi desverminada e
iniciou-se a introdução da alimentação sólida. Aos 45 dias de idade, retornou
para início do protocolo vacinal, sendo recomendada a finalização do mesmo
antes da realização dos exames pré-operatórios para correção cirúrgica da fenda
palatina.
Palavras-chave: Anomalia congênita, cavidade oral, colostragem
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O Complexo Tristeza Parasitária Bovina (TPB) causa grandes prejuízos à bovinocultura
nacional, por doença clínica, gastos com tratamento e morte de bovinos. Os agentes
etiológicos são Babesia bigemina, Babesia bovis e Anaplasma marginale, que
compartilham características como o parasitismo intraeritocitário e a transmissão pelo
carrapato Rhipicephallus (Boophilus) microplus. Pode haver infecção transplacentária,
que resulta em abortos, natimortos e mortes neonatais. São descritos os achados de 11
casos de TPB diagnosticados em bezerros natimortos a 2 meses de idade no Setor de
Patologia Veterinária - DMV - FZMV - UFLA de 2016 a 2021. As informações
epidemiológicas incluíram diferentes sistemas de criação de bezerros, como sistema
argentino, casinha, baias individuais ou coletivas em bezerreiro coberto, solto no pasto
com a mãe. Um bezerro nasceu morto, dois nasceram fracos e morreram em menos de
uma semana. Um bezerro que morreu aos 17 dias havia sido abandonado pela mãe, uma
receptora primípara. Vários bezerros tiveram doença clínica inferior a 24h e em um
houve sinal neurológico - opistótono. Na necrópsia foram observados mucosas
conjuntivais e oral congestas, pálidas ou amareladas, fígado aumentado de volume,
avermelhado, alaranjado ou amarelado, bile espessa e grumosa, rins e urina escuros,
hemorragias, mas os achados mais importantes foram esplenomegalia, observada em
todos os casos, e córtex telencefálico róseo a vermelho-amarronzado, constatado em
todos os casos de babesiose (10/11). Em todos os casos foi realizada coleta e
esmagamento/distensão de amostra de córtex telencefálico em lâminas de microscopia
(= “squash”), que foram secas rapidamente ao ar e coradas com Panóptico rápido. No
exame microscópico foram observados capilares repletos de hemácias, muitas delas
com estruturas intraeritrocitárias basofílicas, pareadas ou não - consistentes com
merozoítos e trofozoítos de Babesia bovis (10/11 casos) e em um bezerro recém-nascido
havia numerosas estruturas intraeritrocíticas basofílicas menores, arredondadas e
periféricas nas hemácias - características de Anaplasma marginale (1/11). Os achados
demostram que babesiose e anaplasmose são doenças importantes em bezerros recémnascidos e lactentes. O exame citológico de córtex telencefálico (squash) foi de grande
valor no diagnóstico, pela sua rapidez, além de ser uma técnica barata. Infecção
transplacentária ocorreu no caso de anaplasmose e em pelo menos dois casos de
babesiose, considerando infestação por carrapatos, idade ao óbito, manifestações
clínicas e período de incubação para B. bovis (2 a 25 dias) e para A. marginale (15 a 90
dias).
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A trombose aórtica ocorre de forma primária ou secundária a doenças sistêmicas
e pode causar neuromiopatia isquêmica como consequência da obstrução parcial ou total
do fluxo sanguíneo para um ou ambos os membros pélvicos pela presença do trombo. A
formação do trombo em cães pode ocorrer secundário a cardiomiopatias, neoplasias,
nefropatia,
enteropatia,
hipotireoidismo,
diabetes
mellitus,
hiper
ou
hipoadrenocorticismo e como a administração de corticosteroides. Descreve-se um caso
de trombose em artérias aórtica abdominal e artérias ilíacas externas secundária a
cardiomiopatia hipertrófica em um cão. Foi encaminhada para necropsia no Setor de
Patologia Veterinária da UFLA uma cadela de 16 anos, SRD, com histórico clínico de
episódios de vômito, sendo um deles com coágulo de sangue, anorexia, apatia,
taquipneia, febre, desidratação, mucosa congesta e dor abdominal. Na necropsia
observou-se coração globoso com hipertrofia ventricular esquerda concêntrica e
dilatação ventricular direita, assim como endocardiose nas válvas átrio ventricular
direita e esquerda. Havia trombose em artérias aorta abdominal e ilíacas externas direta
e esquerda (trombose em sela); e atrofia muscular em membros posteriores.
Microscopicamente espessamento de fibras cardíacas, com núcleos aumentados de
volume, com áreas de proliferação de tecido conjuntivo fibroso e deposição de colágeno
entre as fibras. O trombo estava organizado e revascularizado. Havia edema e congestão
pulmonar e hepática. No presente caso o diagnóstico de trombose de artérias aorta
abdominal e ilíacas externas associada à cardiomiopatia hipertrófica foi baseado nos
achados de necropsia e microscópicos. A cardiomiopatia hipertrófica esquerda foi a
responsável pelo edema e congestão pulmonar levando ao estresse respiratório e a
cianose descrita neste animal. Algumas vezes a trombose aórtica abdominal está
associada a trombo no átrio esquerdo seguido de tromboembolismo. Neste caso não foi
observado trombose atrial esquerda, porém não podemos descartar a possibilidade de
um trombo pequeno ter sofrido ação do sistema fibrinolítico, somado a isso, um coração
insuficiente leva a estase e turbulência do fluxo sanguíneo que se acentua em
bifurcações de vasos, como o observado neste caso.
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A variação fracional da área (FAC) é um índice que avalia a função mecânica do
átrio esquerdo. Embora, essa câmara seja rotineiramente mensurada por dimensões
lineares, como sua relação com a aorta (AE/Ao), as alterações estruturais acontecem
tardiamente. Por outro lado, alterações na função geralmente são mais precoces e podem
predizer o estado clínico da doença cardíaca. Contudo, há poucos trabalhos mostrando a
aplicabilidade da FAC na espécie felina. Dessa maneira, o objetivo do presente estudo
foi avaliar a FAC nas três fases do ciclo atrial em gatos com cardiomiopatias
comparados a um grupo saudável. Foram avaliados 101 gatos saudáveis e 18 com
cardiomiopatias (15 com fenótipo hipertrófico e 3 não específico). A mensuração da
FAC foi realizada em corte parasternal direito longitudinal quatro câmaras por meio de
planimetria, traçando a borda endocárdica do átrio esquerdo durante todo o ciclo
cardíaco. Foram obtidas a FAC total (FACt), passiva (FACp) e ativa (FACa),
representando respectivamente as fases de reservatório, condução e contração atriais. A
normalidade de distribuição dos dados foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk, a
comparação pelo teste T não pareado ou Man-Whitney e a precisão pela curva ROC,
utilizando o software GraphPad Prim® 5.0. Os cardiopatas apresentaram redução da
FACt (41±12%; p=0,0064) e FACa [33(7-45)%; p=0,0083] em relação aos animais
saudáveis [FACt:50±7%; FACa:37(23-59)%]. Apesar da FACp não ter sido
estatisticamente diferente, pode-se observar que sua média também foi inferior nos
cardiopatas (17±7%; 20±5%; p=0,0571). A precisão em distinguir os dois grupos foi
regular para FACt (0,73; p=0,0019) e FACa (0,70; p=0,007). Os valores de corte foram,
respectivamente, 47% (sensibilidade 67% e especificidade 64%) e 34% (sensibilidade
67% e especificidade 59%). Os resultados mostram que gatos com doença cardíaca
desenvolvem disfunção atrial, principalmente nas fases de reservatório e contração. A
FAC demonstrou ser uma técnica fácil e que pode ser empregada para avaliação da
função do átrio esquerdo na espécie. Entretanto, mais estudos são necessários para
determinar sua capacidade prognóstica em distinguir os diferentes estágios das
cardiomiopatias felinas.
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esquerda.
O método de discos de Simpson é descrito como o método de escolha para
avaliar a função sistólica global do ventrículo esquerdo (VE). Na medicina veterinária, a
superioridade desse método sobre outras medidas já foi demonstrada em cães.
Comumente, a vista apical esquerda quatro câmaras (ApE4C) é utilizada para
mensuração do volume em cães. Porém, a visualização paraesternal direita quatro
câmaras (PD4C) parece ser mais facilmente obtida em gatos. O objetivo desse estudo foi
avaliar a concordância entre as vistas ApE4C e PD4C para mensuração do volume pelo
método de Simpson monoplanar em felinos clinicamente saudáveis e não sedados.
Foram avaliados 93 gatos com idade variável (2 meses a 10 anos) e os volumes
diastólico e sistólico do VE, bem como a fração de ejeção foram obtidos em ambos os
cortes. O contorno do endocárdio ventricular foi traçado na diástole para o cálculo do
volume diastólico final e na sístole para obter o volume sistólico final. Em seguida, essa
área foi automaticamente dividida em discos de igual espessura, sendo que o volume do
ventrículo esquerdo é igual à soma do volume de cada um desses discos. A normalidade
da distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram
submetidos ao teste Mann Whitney e a análise de correlação foi realizada com o
coeficiente de Spearman, considerado significativo p < 0,05. Não houve diferença entre
os valores de volume diastólico (2,375 ± 0,77 x 2,459 ± 0,76, p = 0,4628), sistólico
(0,4901 ± 0,17 x 0,5261 ± 0,19, p = 0,2397) e fração de ejeção (79,01 ± 3,78 x 78,4 ±
4,24, p = 0,3802) obtidos pelas duas vistas ecocardiográficas e a correlação entre os dois
cortes foi excelente para os volumes diastólico (r = 0,776, p < 0,00001) e sistólico (r =
0,839, p < 0,00001) e boa para a fração de ejeção (r = 0,526, p < 0,00001). Portanto,
esse estudo sugere que ambas as vistas ApE4C e PD4C são viáveis para mensuração do
volume do VE na espécie felina.
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Cerca de 70% de toda área protegida por Unidades de Conservação no Cerrado, é
composta por Áreas de Proteção Ambiental (APA). Apesar da relevância territorial
protegida por APA, esta categoria de Unidade de Conservação (UC) também é
considerada a mais permissiva dentre todas as existentes e ainda há poucos estudos que
avaliem a efetividade das APAs para a conservação. Assim, o nosso trabalho visa
compreender o papel das APA na conservação das áreas de vegetação nativa.
Selecionamos ao todo 32 áreas para a avaliação, sendo 16 Áreas de Proteção Ambiental
e 16 áreas de referência (áreas sem a presença de UC). Utilizamos dados em raster de
classificação do uso e da cobertura do solo do MapBiomas que identificam três tipos de
formação vegetal: florestal, savânica e campestre. Avaliamos se há mudança diferenciada
na cobertura destes três tipos de formações vegetais desde a criação da APA até o
momento presente. Observamos que a variação na proporção de vegetação ao longo dos
anos foi pequena, porém com tendência de diminuição tanto em APA, quanto em áreas
de referência. Encontramos que não houve diferença significativa entre APAs e áreas de
referências. Em relação aos tipos de vegetação nativa, houve apenas diferença entre
campo e savana nas áreas de referência, apresentando maior redução de vegetação em
savana. Estes resultados nos indicam que as APAs não desempenham papel de
conservação em relação a vegetação nativa.
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Área: Pós-Graduação em Ecologia Aplicada (Doutorado).
Os impactos gerados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana,
levaram à desestruturação de comunidades ao longo do rio Doce. Estas mudanças alteram
a disponibilidade de recursos alimentares, interferindo nas teias tróficas e no fluxo de
energia no sistema. A assinatura isotópica de carbono (13C) permite determinar as fontes
de carbono incorporadas pela comunidade, e através da assinatura de nitrogênio (15N), é
possível identificar o nível trófico dos organismos, e rastrear impactos por poluição. O
objetivo deste trabalho é avaliar como os parâmetros tróficos da comunidade de peixes
variam sazonalmente em locais com diferentes graus de degradação na bacia do rio Doce.
A coleta de dados ocorrerá uma vez na cheia, e uma vez na seca, em 10 pontos ao longo
da bacia do Rio Doce. De todos os pontos amostrados, 7 serão em áreas afetadas pelos
rejeitos de mineração e 3 serão pontos controle, em tributários do rio Doce. Peixes serão
coletados através de redes de emalhar, arrasto, peneiras e tarrafa. Os indivíduos coletados
terão parte do tecido muscular retirado para análise isotópica. Coletaremos também
amostras dos possíveis recursos alimentares dos peixes. As amostras de peixes e recursos
alimentares serão processadas em laboratório e enviadas para análise isotópica, onde será
determinado a assinatura de δ13C e δ15N. Avaliaremos a composição isotópica da
comunidade através de gráficos contendo a média e desvio padrão das assinaturas
isotópicas das espécies e recursos no espaço biplot (eixo x: δ13C e eixo y: δ15N). Testes
de ANOVA ou Kruskal-Wallis serão utilizados para verificar se houve diferença nas
assinaturas isotópicas de δ13C e δ15N das espécies e recursos entre os pontos de coleta e
sazonalmente. Caso haja diferença entre as assinaturas isotópicas, será realizado teste post
hoc de Tukey ou Wilcoxon. Para avaliar a diversidade trófica entre as estações,
utilizaremos as métricas propostas por Layman. Faremos a análise de partição de recursos
para averiguar se houve mudança na disponibilidade de recurso entre as estações, que
será calculada através dos modelos de mistura bayesianos. Para verificar se os recursos
incorporados alteram o nicho isotópico das espécies, utilizaremos a área padrão da elipse
(SEA). Esperamos que a maior alteração nos parâmetros tróficos aconteça no período de
cheia nos locais mais degradados, em decorrência da ressuspensão de contaminantes.
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Palavras-chave: camadas bioclimáticas, interpolação espacial, machine learning.
A modelação da distribuição tornou-se fundamental na avaliação da influência
das condições ambientais na ocorrência ou abundância das espécies, sendo o conjunto
de camadas ambientais utilizadas um aspeto crucial. Recentemente, diferentes conjuntos
de dados bioclimáticos, que combinam precipitação e temperatura, têm sido
desenvolvidos. Neste trabalho, exploramos tanto o desempenho como o melhoramento
das bases bioclimáticas disponíveis, avaliando as camadas de precipitação e temperatura
primárias, usando uma combinação de abordagens estatísticas e gráficas. Neste sentido,
o Brasil é interessante não só pela sua megadiversidade, mas também por suas
dimensões continentais e heterogeneidade orográfica: um excelente terreno para refinar
métodos replicáveis em outros locais. Encontramos uma melhor correspondência entre
os dados climáticos medidos no campo e os dados da base Missão de Medição de
Precipitação Tropical (TRMM 3B43 v7) para precipitação, e com os dados de
superfícies fornecidas pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA)
para a temperatura. Melhoramos estas camadas utilizando algoritmos de machine
learning e informação climática medida no campo para criar o BrazilClim. Estas
superfícies primárias melhoradas resultarão em modelos de distribuições mais assertivos
e imagens mais reais dos requisitos ecológicos das espécies que ocorrem no Brasil. Esta
é uma abordagem que pode ser replicada em outros locais. Todas as superfícies
primárias e bioclimáticas geradas para este estudo podem ser descarregadas livremente.
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Palavras-chave: Intensidade de urbanização, habitats urbanos, diversidade funcional.
A urbanização está em constante expansão na era do antropoceno, resultando em
rápidas alterações de usos do solo, poluição, fragmentação de habitats e introdução de
espécies não-nativas, que influenciam diretamente as comunidades bióticas. A flora é
altamente afetada pela urbanização, contando com novas rotas de dispersão e habitats
antropizados, que favorecem espécies não-nativas, levam à extinção de espécies nativas
e à homogeneização de grupos funcionais. O presente estudo busca investigar como a
intensidade de urbanização e os habitats da paisagem urbana interferem na diversidade,
abundância, composição de espécies e características funcionais de plantas nativas e
não-nativas espontâneas (i.e. espécies vegetais não cultivadas que se estabelecem
espontaneamente em ambientes ruderais, por exemplo, herbáceas, gramíneas e pequenos
arbustos). Serão feitas coletas de plantas espontâneas em paisagens de três classes de
intensidades de urbanização, definidas pela porcentagem de área pavimentada, sendo
elas: baixa (25-45%), moderada (50-70%) e alta (>75%), em dois tipos de habitats
antropizados (calçada e terreno baldio) no perímetro urbano do município de
Itajubá/MG. As características funcionais forma de vida, forma de dispersão, altura e
área foliar específica serão determinadas para as espécies em cada unidade amostral. Os
dados de diversidade e abundância serão analisados em modelos lineares generalizados
mistos (GLMM), a composição de espécies será comparada em escalonamento
multidimensional não-métrico (NMDS) e as características funcionais analisadas em
diversidade funcional e matriz de média ponderadas das comunidades (CWM), ambos
para cada classe de intensidade de urbanização e tipo de habitat urbano. Espera-se que
as espécies não-nativas tenham destaque entre as análises realizadas, demonstrando
aumento de diversidade e abundância correlacionado com o crescimento da intensidade
de urbanização. A composição de espécies deverá ser semelhante entre as classes de
intensidade de urbanização, e distinta entre os habitats de calçada e terreno baldio. As
características funcionais das plantas tenderão à uniformização de traços entre as classes
de intensidade de urbanização e os habitats de calçada e terreno baldio.
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Conhecer a estrutura e diversidade α, β e γ é um aspecto crucial nas áreas
fragmentadas e deve subsidiar o planejamento de políticas de conservação para o
desenho de redes de áreas protegidas. Nossos objetivos foram estabelecer (1) Quão
diversas são as comunidades de espécies? (2) Quão abundantes são as espécies? e, (3)
Como as espécies são distribuídas no espaço? A amostragem foi conduzida em 24
paisagens da Mata Atlântica que abrange 14 municípios do sudeste do Estado de Minas
Gerais e 1 município no Estado de Rio de Janeiro. Foram obtidos 3567 registros de
mamíferos (≥1 kg) com um esforço amostral de 3096 armadilhas/noite (2019-2020). A
diversidade encontrada foi de 30 espécies, 25 gêneros, 9 ordens e, 17 famílias. A
maioria das espécies é nativa da Mata Atlântica (83,33%), porém 3.33% são exóticas e
13.33% domésticas. Entre as espécies, o tapiti (Sylvilagus brasiliensis) é ameaçada,
gato-maracajá (Leopardus wiedii) é quase ameaçada, macaco prego (Sapajus nigritus),
gato do mato pequeno (Leopardus guttulus) e queixada (Tayassu pecari) vulneráveis.
As espécies com a maior abundância relativa (RAI) foram o gambá (Didelphis aurita;
3.88±0.54) e paca (Cuniculus paca; 2.49±0.46), enquanto os menores valores foram
para o furão (Galictis cuja; 0.06±0.08), tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla;
0.1±0.04 ssp) e o tatú (Dasypus septemcinctus; 0.1±0.12). O RAI foi diferente entre as
24 paisagens amostradas (F value=4.40; Pr(>F) = 2.9e-13). A maior proporção de sítios
ocupados (ocupação Naive) foi para irara (Eira barbara; 0.71) e o gambá (Didelphis
aurita; 0.58), e a menor, para queixada (Tayassus pecari; 0.04) e tamanduá (Tamandua
tetradactyla; 0.04). A série dos números de Hill mostraram uma riqueza média de
4.7±1.76 espécies. A diversidade beta total entre sítios (βSOR) foi de 0.896 (89.6%), a
substituição de espécies (turnover βSIM) foi de 0.8532 (85,32%) e, o aninhamento de
espécies (βSNE) foi de 0.0435 (4,35%).
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O habitat dos riachos compreende todas as variáveis bióticas e abióticas que
influenciam ou fornecem sustento à biota aquática. Mudanças nas características do
habitat físico, juntamente com as perturbações antrópicas, podem favorecer o
estabelecimento e expansão de espécies exóticas nos ambientes receptores. Portanto, o
objetivo do nosso trabalho foi avaliar a importância relativa das variáveis de habitat
físico na presença e abundância do peixe exótico invasor Poecilia reticulata. Para isso,
nosso estudo foi realizado em 231 riachos localizados no sudeste e centro-oeste do
Brasil, onde realizamos a coleta de peixes e acessamos as variáveis ambientais através
de um protocolo de habitat físico. O protocolo produz 258 variáveis que descrevem as
características físicas dos riachos. Assim, um processo de redução da dimensão dos
dados foi conduzido a fim de limitar a redundância e produzir um conjunto menor com
as variáveis mais representativas. Em seguida, nós utilizamos dois modelos de Random
Forest para acessar a importância relativa dessas variáveis na presença e abundância de
P. reticulata. A presença deste peixe invasor nos riachos amostrados foi explicada
principalmente pelas variáveis de distúrbio humano relacionadas à urbanização (impacto
total, lixo e aterro, tubulações, afluente e efluente, e pavimento), enquanto as variáveis
de morfologia do canal (altura do leito sazonal e profundidade do talvegue sazonal) e
abrigo para peixes (abrigo natural e macrófitas) foram importantes para determinar se
esta espécie será abundante nos locais onde foi introduzida. Houve relações positivas
entre estas variáveis preditoras com a presença e abundância de P. reticulata. Identificar
quais variáveis do habitat são favoráveis ao estabelecimento de espécies exóticas é um
passo importante para prevenir futuras invasões biológicas, bem como manejar aquelas
que já aconteceram.
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A urbanização é a mais crescente forma de alteração do uso do solo no mundo,
caracterizada por vasta extensão de estruturas impermeáveis e atividades que impactam a
biodiversidade. A composição da comunidade vegetal nas cidades é influenciada pelo
manejo de espécies exóticas e pela heterogeneidade de locais para estabelecimento da
vegetação. Dessa forma, o processo dispersivo assume grande importância na ocupação
de espaços potenciais para germinação. A execução desse processo no ambiente urbano
pode influenciar a definição de traços funcionais e a história evolutiva das espécies, uma
vez que os traços das síndromes dispersivas são evolutivamente relacionados às
características ambientais. Assim, o presente trabalho procurou identificar possíveis
efeitos da intensidade de urbanização nos traços funcionais de dispersão de plantas
espontâneas. O termo espontânea refere-se às espécies que germinam sem plantio ao
longo da área urbana. O trabalho foi realizado na cidade de Lavras-MG em janeiro de
2021. A área amostral foi dividida 12 áreas com diferentes intensidades de urbanização
(muito baixa, baixa, moderada e alta); em cada uma dessas áreas foram coletadas plantas
herbáceas e subarbustivas em 10 unidades amostrais de 1 m², totalizando 120 unidades
amostrais no estudo. Analisamos os valores de peso, tamanho e quantidade de frutos e
sementes de espécies anemocóricas, autocóricas e zoocóricas. A determinação do efeito
da urbanização nos traços foi feita através de Modelos lineares múltiplos generalizados
(GLMM) e a análise da composição da comunidade, através de escalonamento
multidimensional não métrico (NMDS) e análise de similaridade (ANOSIM). Foram
identificadas 93 espécies de plantas, 46 nativas e 47 exóticas, e não houve diferenciação
significativa na composição de espécies ou síndromes dispersivas em diferentes classes
de urbanização. A intensidade de urbanização teve efeito negativo no tamanho dos frutos
e sementes das espécies nativas. Em contrapartida, os traços das espécies exóticas não
variaram em função das classes de urbanização. Os resultados podem indicar que apesar
da homogeneização da comunidade vegetal urbana, as espécies nativas são mais
suscetíveis à alteração ambiental pelas cidades.
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Palavras chaves: Dispersão de sementes, mutualismo, nicho.
Morcegos fitófagos desempenham funções importantes na reprodução vegetal e
manutenção da vegetação, e para tentar entender essa relação analisamos a dieta,
amplitude e a sobreposição de nicho de morcegos da família Phyllostomidae na região
de Pains/Arcos (MG), Brasil. Realizamos seis expedições abrangendo 12 pontos de
amostragem, onde foram coletadas as fezes e armazenadas em álcool 70%, etiquetadas
e depois triadas. Avaliamos a amplitude de nicho trófico (B) dos morcegos utilizando o
índice de Levin, e a sobreposição do nicho utilizando o índice de Pianka. Foram
coletadas 505 amostras fecais de 17 espécies de morcegos. Dessas, 264 (52,3%)
continham sementes, 217 (42,9%) continham restos de polpa e 24 (4,8%) exibiram
fragmentos de insetos. Carollia perspicillata teve maior número de amostras (N = 197).
As sementes encontradas nas fezes estão distribuídas em nove famílias, Moraceae
(27,1%) a mais frequente. Os maiores valores de largura de nicho foram encontrados
para A. planirostris (B = 4,68) e para sobreposição de nicho, Platyrrhinus lineatus x
Artibeus planirostris (Øjk = 0,96). Os valores de amplitude de sobreposição de nicho
demonstram a utilização de vários itens alimentares, e refroçam que a diversidade local
de morcegos fitófagos é provavelmente resultado da especialização da dieta durante a
abundância, e a adoção de estratégias mais generalistas em épocas de baixa
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disponibilidade de recurso. Além disso, o consumo de plantas pioneiras corrobora que
os morcegos estão atuando na dispersão de sementes importantes para a regeneração da
região estudada.
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Palavras-chave: Modelagem correlativa, cavernas, carbonatos.
Das 21.505 cavernas atualmente registradas no Brasil mais de 53% são formadas
sob rochas carbonáticas, dessas, cerca de 11 mil cavidades concentram-se apenas no
Supergrupo São Francisco. O município de Curvelo situa-se em latitude 18,7492 sul e
longitude 44,4468 se distribuindo por aproximadamente 330 mil hectares cujos limites
abrangem o extremo sudeste do Grupo Bambuí, mais precisamente as formações Lagoa
do Jacaré e Serra de Santa Helena. Esse estudo objetivou a implementação de uma
abordagem com finalidade de auxiliar a prospecção de cavernas utilizando a modelagem
matemática. Para tanto, um número de 10 variáveis ambientais hidrológicas e
geológicas arquitetadas em formato raster com 0.3 arc-seg de resolução foram
adquiridas em múltiplas plataformas de dados livres. Para evitar a multicolinearidade
entre as variáveis ambientais, essas foram submetidas a um rigoroso processo de seleção
que consistiu na correlação de Spearman (corte:-0.7<x>0,7), no fator de influência da
variância (corte < 3,0) e em uma análise de componentes principais. Ao final do
processo de seleção foram apuradas seis variáveis: declividade/gradiente, elevação,
exposição/orientação, densidade da drenagem, distância vertical à drenagem, PH dos
solos, classes dos solos). Por meio de quatro algoritmos (Boosted Regression Trees,
Distância de Gower, Máxima Entropia e Support Vector Machine), um total 22 registros
da ocorrência de cavernas na área de estudo eram relativizados com as variáveis
ambientais selecionadas, cujas projeções ao espaço geográfico se deram a uma
proporção de 70% para treino e 30% para teste em 25 aleatorizações. Os resultados
demonstraram um desempenho preditivo satisfatório (true skills statistic=0,66; -1>x<1),
embora conservador e com tendência a erros de omissão (threshold=0.42; 0.4>x<0.6).
Esta abordagem se torna útil à medida que direciona as prospecções para pontos focais
de alta adequabilidade para a ocorrência de cavernas, podendo ser incorporada ao
planejamento de campo em empresas de consultoria ambiental assim como em
iniciativas conservacionistas para gestão e manejo das regiões cársticas.
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Resumo
No presente resumo expandido, analisamos potencialidades de diálogo entre a
educação ambiental e a questão da ancestralidade a partir do filme “A Terra a Quem
Pertence”. Recorremos à abordagem qualitativa no sentido de compreender as relações
sociais numa perspectiva histórica, não se preocupando com variáveis numéricas, mas
com o entendimento das relações e fenômenos. Como resultado, percebe-se, a partir do
caso de Moçambique, que a consolidação da sociedade capitalista moldou as relações
sociais, contribuiu para a manutenção de ideologias hegemônicas e para além de explorar
recursos naturais, escravizou e colonizou povos em favor da obtenção de lucros e
reprodução do poderio econômico de povos perante outros povos, transformando
diferenças, dentre elas as étnico-raciais, em desigualdades sociais, próprias do modo de
produção capitalista.
Palavras-chave: Terra; Educação Ambiental; Ancestralidade.

Abstract
In this expanded summary, we analyze the potential for dialogue between
environmental education and the question of ancestry based on the film “The Earth to
Whom It Belongs”. We resorted to a qualitative approach, in order to understand social
relations from a historical perspective, not being concerned with numerical variables,
but with the understanding of historical relations and aspects. As a result, it is clear, from
the case of Mozambique, that the consolidation of capitalist society shaped itself as social
relations, contributed to the maintenance of hegemonic ideologies and, in addition to
exploiting natural resources, enslaved and colonized people in favor of obtaining of
profits and reproduction of the economic power of peoples before other peoples,
transforming differences, including ethnic-racial ones, into social inequalities,
characteristic of the capitalist mode of production.
Keywords: Earth; Environmental education; Ancestry.

INTRODUÇÃO
O presente resumo coloca em diálogo a educação ambiental na sua relação com a
questão da ancestralidade, a partir de potencialidades do filme “A Terra a Quem
Pertence”. O filme é uma ficção produzida por Júlio Silva, que retrata o conflito de terra
em Moçambique, tendo uma parte sido filmada na província de Maputo e outra, em Gaza,
ambas no sul do país. Acima de tudo, é um filme cujo propósito é apresentar questões do
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povo moçambicano para o povo, falado em línguas locais e por poucos atores
profissionais, tendo o cineasta (Júlio Silva) colocado na trama residentes dos locais em
que o filme foi filmado para representarem e abordarem de forma mais realística possível
questões relacionadas ao conflito de terra e a convivência comunitária e familiar entre
casais e sogros. A escolha do filme e o diálogo proposto buscam contribuir para aproximar
África e Brasil, duas realidades que partilham, cada um com suas peculiaridades e longe
da tentativa de camufla-las, uma história que foi calcada na exploração da terra e dos
povos, mas também a luta e resistência destes.
O trabalho foi pensado no sentido de vislumbrar possibilidades para a formação inicial
e continuada de professoras e professores, uma vez que a pesquisa está sendo
desenvolvida por membros de um programa de pós-graduação voltado à formação
docente (Mestrado em Educação Científica e Ambiental) e bastante próximo do programa
Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Assim, este
ensaio pressupõe um aprofundamento teórico em questões importantes para o trabalho
desenvolvido junto ao programa de formação inicial e continuada de professoras e
professores, cujos desdobramentos serão abordados num outro texto de forma mais
focada e profunda.

MATERIAIS E MÉTODOS
Recorremos à abordagem qualitativa que, como refere Minayo (2002), interessa-se
pelo “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Minayo,
2002, p. 21). Partimos do filme “A Terra a Quem Pertence”, que apresenta uma concepção
de mundo calcada numa tradição ágrafa cujas narrativas se dão a partir de uma língua
local de Moçambique (changana) e que intencionalmente foi pensada e trazida como
forma de contar as histórias do povo para o povo num ponto de vista da cultura local, o
que nos possibilita visualizar e refletir sobre outras formas de existência e relação entre
as pessoas e destas com o meio ambiente, numa conjuntura historicamente construída
pelo universalismo etnocêntrico. As comunidades tribais, que antecederam a colonização
e que resistiram ao processo de aculturação continuando a existir até aos nossos dias
contribuem para o entendimento de uma memória social transmitida de geração para
geração, preservando ensinamentos e conhecimentos ancestrais. Nos ensinam que é
possível resistir e existir num mundo de necropolítica. Tal como Leff (2009) entendemos
que o diálogo de saberes se produz no encontro de identidades e estas são preponderantes
para a construção de estratégias alternativas para a sustentabilidade.
Corroboramos com Barbosa (1989) quando afirma que ao aprender a ler obras de arte,
aprende-se também a ler a própria realidade. O filme “A Terra a Quem Pertence” é uma
obra moçambicana, que contém vários aspetos relacionados à uma outra forma de ser e
estar no mundo, que nos permite sair da caixa, de uma lógica reproduzida cotidianamente
dentro do modo de produção capitalista, e portanto, uma alternativa para repensar a nossa
forma convivência, existência e como refere França (2016) os ditos e não ditos que os
filmes podem trazer são importantes para qualquer estudo histórico.
Neste ensaio teórico, como explica Meneghetti (2011), as conclusões para as reflexões
e questionamentos vão sendo geradas no desenvolvimento do próprio ensaio. Assim,
colocamos em diálogo autores moçambicanos, brasileiros e não só, no sentido de
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compreender a temática discutindo sobre a educação ambiental na relação com a questão
da ancestralidade a partir de potencialidades do filme “A Terra a Quem Pertence”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção analisaremos elementos que derivam das potencialidades de
discussão percebidas no e a partir do filme “A Terra a Quem Pertence”. Olhamos para
aspetos que não só fazem parte de Moçambique e de outros países da África, mas também
do Brasil como realidades inseridas num mesmo paradigma social, outrossim colônias
portuguesas no passado, analisando como o processo colonial esteve atrelado à
consolidação da sociedade capitalista e contribuiu para a introjeção de ideologias
hegemônicas e a manutenção da exploração de povos e seu ambiente.
A Terra e as Relações Sócio-históricas: partindo do caso de Moçambique
Moçambique é um país africano situado no sudeste do continente africano e faz
fronteira com a Tanzânia (a Norte), ao Oeste Malawi, Zimbabwe, Zâmbia e Suazilândia;
e ao Sul com a África do Sul (vide figura 1). O país possui tais limites desde 1891 após a
assinatura do tratado Anglo-Português, legitimando a ocupação de Portugal que já estava
no território desde o século XV.

Figura 1. Localização de Moçambique (destacado a vermelho).
Fonte: Ministério da Educação de Moçambique.

Podemos entender a questão da terra em Moçambique a partir de três
momentos: o primeiro que compreende o período pré-colonial, mesmo antes da divisão
da África em países, fruto do processo colonial; o segundo, as nacionalizações,
decorrentes do regime socialista adotado logo após a independência do país em 1975;
e o terceiro com a mudança de regime para a economia de mercado na última década do
século XX. Nesses três momentos, em função do papel da terra, temos diferentes
construções das relações sociais. No primeiro momento ela fornecia espaço para
habitação e desenvolvimento de atividades de subsistência como a agropecuária que
caracteriza os povos originários de Moçambique e um pouco por toda a África. No
segundo, como se referem Costa e Santos (2016), propriedade estatal e com uma
estratégia de desenvolvimento rural calcada na criação de aldeias comunais e machambas
estatais resultantes da nacionalização da terra que o colono tivera deixado logo após a
independência. E no terceiro, um recurso que atende às demandas de produção do
mercado, se distanciando das necessidades reais do povo moçambicano, e a partir do
aumento de investimento estrangeiro no território nacional, contribuindo para a perda da
autonomia e dependência de uma economia de mercado cujas demandas são inerentes ao
sistema de produção capitalista. Costa e Santos (2016) discutem que
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O processo de transição da economia socialista para uma economia de
mercado se fez acompanhado de uma postura ativa do Estado em perseguir o
crescimento econômico via o incremento de investimentos estrangeiros, das
exportações e das doações internacionais. [...] A descoberta de
importantes jazidas de recursos naturais, como carvão e gás natural, por sua
vez, voltou a atenção da atividade estatal para a promoção da exploração desses
recursos, com a criação de infraestrutura e vantagens fiscais não estendidas ao
setor agrícola, reforçando uma estratégia de desenvolvimento via a atração de
investimentos estrangeiros (COSTA & SANTOS, 2016, p. 369).

Assim, Moçambique faz parte de países que após a adoção da economia de mercado
dependem do próprio “mercado” para desenhar e estruturar seu modelo de
desenvolvimento. A concessão da terra para investimentos internacionais é um
mecanismo que coloca em causa o direito de as comunidades locais viverem nas suas
terras pois estas se veem, muitas vezes, forçadas a se retirarem para dar lugar à exploração
dos recursos ali existentes, com promessas de postos de emprego e melhoria de vida
utópicas. Na verdade, a utopia é apenas para as comunidades locais porque os lucros se
restringem às elites corruptas e aos próprios investidores.
Do colonialismo à colonialidade: um entendimento para a educação
ambiental crítica
Ainda que a colonização tenha sido “vitoriosamente” combatida nas colônias
europeias na África e América Latina, ainda conseguimos sentir a presença do ideal que
orientou o processo de ocupação territorial e exploração dos corpos para atender aos
interesses do capital. A exploração dos corpos e recursos naturais foi um elemento
marcante na consolidação da sociedade capitalista porque para além de subjugar povos,
construiu uma ideia de hegemonias entre raças apoiados até em pseudoteorias científicas.
Desde o início da ocupação, os colonizadores utilizaram estratégias com vista a
desconstruir relações entre os povos e destes com seu meio, território, sua história e
identidade. Pensando no cenário atual, mesmo com especificidades e características
bastante próprias de cada país africano, percebemos encontros culturais que são
elementos que provêm de sua ancestralidade. Diferente das migrações bantus, cerca de
1000 a. C. e 500d. C. que foram exercendo influência sobre as culturas dos locais por
onde os povos iam se estabelecendo, dentro deste processo migratório, os colonizadores
fizeram questão de “dividir para reinar”.
A partilha de África, na Conferência de Berlim, foi um momento de
disputas das grandes potências, sobre quem ficaria com maiores porções do
continente como suas zonas estratégicas e de influência. Todavia, o processo
de delimitação de limites e fronteiras não seguiu as fronteiras socioculturais
estabelecidas na região, não respeitando as etnias, tradições e culturas dos
povos pré-estabelecidos. Devido aos interesses das potências europeias,
“povos com a mesma identidade foram separados; etnias rivais foram reunidas;
e linhas tradicionais de comércio foram interrompidas por barreiras
aduaneiras” ((MARTINS, 1997, p. 80 in ZECA, 2017, p. 222).

A divisão literal dos espaços entre grupos dominantes e dominados era clara e os
burgueses europeus procuravam sempre se instalar em regiões estratégicas para realizar
negócios e estar por dentro das redes de comércio. O crescimento da economia e a divisão
de espaços entre os diferentes grupos foi acompanhado da formulação de categorias
jurídicas para a classificação e acesso à cidadania. Dentre elas existiam as categorias de
assimilado e indígena. De acordo com PEREIRA (2016)
Os assimilados seriam os africanos que haviam abandonado os “usos e
costumes da sua raça”, adotando hábitos do chamado mundo civilizado, isto é,
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o mundo burguês europeu citadino de então. Os indígenas compunham a
esmagadora maioria e seriam os africanos que continuavam praticando e
vivendo a partir dos “usos e costumes da sua raça”, sendo entendidos,
sobretudo, como aqueles que viviam distantes das zonas urbanizadas
(PEREIRA, 2016, p. 38).

Este entendimento histórico é importante em tempos de necropolítica, cujas
explanações de Mbembe (2016) apontam para uma situação que nos leva ao
passado, durante a ocupação colonial e escravidão, onde a humanidade legitimou sobre
determinados grupos a perda do lar, direito sobre seu corpo e seu estatuto político em
favor de interesses de um sistema econômico que desta dominação depende para a sua
manutenção. Como se refere Munanga (2020) apesar da proposta eugenista ter sido
abandonada ainda no século XX, a ideologia que a inspirou foi introjetada pela população
subalterna e vem moldando as relações sociais até aos nossos dias.
Como explicar que ainda que a crítica marxista olhe para a sociedade a partir de uma
perspectiva de classes, essas classes continuem tendo cor e proveniência étnica?
Africanos e afrodescendentes continuam sendo inferiorizados e a sua cultura
desvalorizada num país como o Brasil cujos dados do IBGE apontam para 54% de
população negra, pelo menos até 2020, e que a cultura brasileira ainda que composta pela
herança ancestral africana, continua marcada pela ausência da África na formação
humana e especificamente a escolar? É aparentemente um paradoxo que entendemos que
faz parte da construção histórica da hegemonia dos colonizadores perante os colonizados
e que a introjeção da inferioridade e dependência cultural é, sem dúvidas, uma das
estratégias mais marcantes da colonização. Numa lógica capitalista, historicamente é
preciso que exista quem domina e quem é dominado (a), quem é superior e quem é
inferior, quem merece e quem não merece e os povos colonizados fazem parte da classe
oprimida e que a partir de uma ideologia hegemônica, fruto da colonização, reproduzem
esta lógica ainda que ela oprima seu povo. De acordo com Quijano (2005) a distribuição
mundial do trabalho fez com que as características que outrora indicavam a proveniência
étnica (raça e cor, por exemplo) passassem a ditar a posição em que cada grupo pertencia.
As pessoas negras, por sua vez, fazem parte da classe escravizada e que ocupa
historicamente lugares mais desvalorizados.
A sociedade capitalista foi construída explorando seres humanos e recursos naturais,
mas esse processo significou atribuir cores, raças e etnias às posições mais
desprivilegiadas e construir uma ideia de normalização do trabalho escravo, ainda que a
legitimidade deste tenha sido abolida tanto na África como no Brasil. De acordo com
Loureiro (2019) quando olhamos para o passado não significa que pretendamos ficar
presos nele, mas sim que consideramos a nossa ancestralidade como referenciais para
sustentar nossas lutas.

CONCLUSÃO
Entendemos que o processo colonial foi um dos pilares para a consolidação da
sociedade que emergira com a queda do feudalismo, no final da idade média, a sociedade
capitalista. A procura por novas rotas comerciais como forma de expandir a exploração e
o poderio face as demais potências foi determinante para a colonização dos povos da
África e do Brasil. Entender este ponto é importante para pensar nesta proposta de ensaio
que coloca em diálogo a questão da ancestralidade com a educação ambiental, uma vez
que é a partir deste entendimento que relacionamos a questão da terra e as relações sociais
construídas ao longo da história em função de um modo de produção que para além da
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pilhagem de recursos naturais tanto no Brasil como na África, escravizou e colonizou
povos para garantir a manutenção e normalização de culturas e ideologias hegemônicas,
típicas de um paradigma insustentável que se diz em busca de sustentabilidade.
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Abstract. This work was developed as a Supervised Internship activity and aimed to
understand how rural students adapt to an urban school in Lavras and to propose and
analyze a lesson plan taking into account the context of these students.
Keywords: Rural Education, Teacher Education, Contextualized Education
Resumo. Este trabalho se desenvolveu como atividade do Estágio Supervisionado e
teve como objetivos buscar compreender como se dá a adaptação dos estudantes
rurais a uma escola urbana de Lavras e propor e analisar um plano de aulas
levando em consideração o contexto desses alunos.
Palavras-chave: Educação do Campo, Formação de Professores, Educação
contextualizadora.

1. Introdução e referencial teórico
Pimenta e Lima (2006) debruçam-se a compreender os problemas presentes atualmente
na formação de professores. Segundo as autoras, para que a formação de professores
seja significativa e voltada, de fato, para o exercício da profissão docente, mostra-se
necessária a articulação efetiva entre teoria e prática ao longo do curso. Assim, a prática
não deve estar restrita ao estágio. Ainda, no estágio, devem estar presentes discussões
teóricas que auxiliem o entendimento da realidade como um todo. Posto isto, garante-se
mais condições para que o futuro educador atue de forma crítica e reflexiva,
compreendendo sua realidade e agindo no sentido da transformação social, e não de
reprodução da sociedade.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo descrever as atividades
desenvolvidas no Estágio Supervisionado IV do curso de licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no segundo período letivo de
2019. A atividade foi desenvolvida em uma escola estadual da cidade, com uma turma
de primeira série do Ensino Médio. O trabalho teve como objetivo aprofundar o
conhecimento acerca da adaptação de estudantes do campo que se deslocavam para a
cidade para continuar seus estudos, dado à ausência de escolas que atendessem à essa
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demanda nas áreas rurais. Foi realizado um questionário, seguido do desenvolvimento
de uma prática educativa que levasse em conta a realidade dos estudantes do campo.
A decisão de trabalhar com os estudantes do campo veio da compreensão de que
as populações camponesas no Brasil sofrem com o descaso do poder público desde o
período embrionário de sua formação - englobando diversos aspectos de suas vidas,
dentre eles, a educação. A educação em áreas rurais se caracterizou, historicamente,
como um espaço de luta, enfrentando muitos desafios e apresentando inúmeras
possibilidades. Dentre os desafios destaca-se o número reduzido de escolas, não
atendendo à demanda real da população camponesa; a inadequação dos currículos e
livros didáticos; a organização em salas multisseriadas, além de problemas relacionados
à infraestrutura (Oliveira e Campos, 2012).
A partir do final dos anos 80 organizaram-se lutas na busca de superar os
desafios apresentados pelas autoras no sentido de uma educação que fosse de fato feita
para e pelos sujeitos do campo – a qual nomearam de Educação do Campo. Este
movimento veio contra o ensino enviesado de ideologia dominante que prevalecia nas
escolas rurais, adotando a mesma organização político-pedagógica e curricular que as
escolas da cidade – denominado de Educação Rural. Este ensino não auxilia na
permanência do sujeito no campo, mas sim contribui seu deslocamento para a cidade.
O movimento foi marcado por diversos avanços e retrocessos no que tange a
criação de políticas públicas e a conquista de espaços político-pedagógicos. Mas ainda
hoje, o ensino na maior parte das escolas de áreas rurais ainda se aproxima à Educação
Rural. Estas escolas tem enfrentado enormes dificuldades para permanecerem abertas,
especialmente devido à política governamental brasileira nos últimos anos. Na cidade de
Lavras, existem apenas quatro escolas em áreas rurais, todas municipais, não atendendo
ao Ensino Médio (Bandini, 2018). A partir desse cenário estabeleceu-se como objeto de
estudo deste trabalho os estudantes do campo que estudam na cidade.
Este trabalho foi embasado no referencial teórico da Pedagogia Histórico-Crítica
(PHC), desenvolvida por Saviani e colaboradores e da Educação Ambiental (EA)
Crítica. Ambas as linhas postulam a formação plena humana como condição para a
transformação social, levando em consideração os contextos nos quais os processos de
ensino aprendizagem ocorrem. Tanto a PHC como a EA Crítica apresentam um
alinhamento com as propostas feitas pelos movimentos sociais em luta por uma
Educação do Campo, no sentido da formação para a participação social.

2. Materiais e métodos
A pesquisa se caracteriza como uma das principais formas do cumprimento da função
social das universidades e quando feita de uma perspectiva crítica tem potencial de
transformação da sociedade, em oposição à manutenção da mesma (Tozoni-Reis, 2007).
Este trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa de campo, método de pesquisa
qualitativa, estando sempre presente a preocupação com seu compromisso social.
A pesquisa de campo foi realizada ao longo das atividades do Estágio
Supervisionado IV do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFLA. Um
questionário foi realizado com uma turma de primeiro ano Ensino Médio de uma escola
estadual de Lavras afim de identificar os estudantes do campo e buscar e compreender
como estava sendo sua adaptação à escola da cidade. Com a intenção de promover
algum retorno aos participantes da pesquisa e levando em consideração as respostas do
questionário foi proposto um plano de aula que valorizasse a cultura e a realidade do
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campo. Os instrumentos utilizados para análise da prática foram a observação
participante e uma avaliação sobre a aula, em forma de questionários, solicitada aos
estudantes após a realização da mesma, onde deveriam indicar os pontos positivos e
pontos a melhorar. As avaliações foram discutidas a partir da análise de conteúdo.

3. Resultados e discussão
3.1. Questionário
Identificou-se, a partir de uma conversa com a coordenadora da escola, que os
estudantes do campo que ingressaram no primeiro ano foram alocados na mesma turma.
Dessa forma, decidiu-se por adotar essa turma como objeto de estudo para a coleta de
dados. A primeira pergunta do questionário se referia a qual bairro/comunidade os
estudantes moravam. Dos 30 estudantes da turma, 22 eram de áreas rurais e 8 de áreas
urbanas, sendo vários estudantes do campo da mesma comunidade.
Na segunda pergunta buscou-se compreender sobre o trajeto dos estudantes até a
escola. Entre os estudantes da cidade prevaleceu a resposta de que o seu caminho para a
escola é rápido. Já entre os estudantes do campo a maior parte das respostas foi que seu
caminho é longo/demorado. Outras informações obtidas sobre os estudantes do campo
nessa pergunta foram que a estrada é precária e que a chuva inviabilizava sua ida até a
escola. Pegoretti e Sanches (2005) destacam como a rede de transporte pode ser uma
das responsáveis pela segregação socioespacial. Há uma dicotomia entre campo e
cidade construída historicamente e intensificada pela Revolução Industrial, que resultou
numa segregação espacial nas cidades e no campo, dentre outros motivos, por uma
escassa oferta de infraestrutura e uma disparidade de seu acesso devido à distribuição de
renda desigual. As autoras evidenciam a relação que a rede de transporte possui com a
segregação socioespacial, sendo responsável pela mobilidade das pessoas e como isso
afeta diretamente jovens em idade escolar. Como pode-se perceber pelas respostas do
questionário, este desafio se mostra bastante presente na vida dos estudantes do campo
que devem ir para a cidade continuar seus estudos.
A terceira pergunta se referia às atividades realizadas pelos alunos em seu tempo
além da escola. A resposta que teve maior frequência foi a ajuda em casa, seguido do
trabalho. Dois estudantes do campo relataram trabalhar com a terra. Um aspecto que
chamou a atenção foi que dentre os estudantes que responderam ajudar em casa a sua
grande maioria eram mulheres. Esta questão trouxe reflexões sobre os diferentes papéis
e funções assumidos entre meninos e meninas, mulheres e homens desde a infância.
Nota-se uma grande dicotomia entre o papel dos homens e das mulheres em relação aos
trabalhos domésticos. Muitas vezes, a educação pode contribuir para a reprodução da
sociedade e das relações sociais como estão estabelecidas. Assim, na educação para a
transformação social, vê-se a escola como um espaço para refletir sobre a realidade,
incluindo as questões de gênero. Com isso, os estudantes – tanto homens quanto
mulheres – têm a possibilidade de discutir questões pouco abordadas, rever o seu papel
e buscar meios para a superação desse problema.
A quarta e última pergunta abordava como havia sido a transição dos estudantes
do Ensino Fundamental II para o Ensino Médio. Por volta de metade dos alunos
descreveu sua adaptação como boa/normal e a outra metade como difícil/ruim. No geral,
os problemas na adaptação estavam relacionados à dificuldade dos conteúdos e a
mudança de escola. Uma questão trazida por dois estudantes do campo explicitava a
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dificuldade em adaptar-se a acordar mais cedo e chegar mais tarde em casa, devido ao
tempo longo do trajeto até a escola.
As únicas diferenças que os estudantes do campo apontaram nas respostas de
diferença entre a escola do campo e da cidade foram relacionadas ao tempo maior de
deslocamento e que a escola da cidade era maior e com mais estudantes. Estas questões
podem estar relacionadas ao fato de que as escolas rurais tomam como base os mesmos
currículos da cidade e que a formação não é voltada para o entendimento da realidade
campesina. Outro fator pode ser a ausência de discussões relacionadas às questões da
adaptação desses estudantes, fazendo com que eles lidem com isso de forma individual.
3.2 Contextualização da realidade rural numa aula de interações ecológicas
Considerando as respostas do questionário que descreviam a relação dos estudantes com
a terra (horta, plantação de café) e o intuito de possibilitar a estes alunos espaço de voz,
participação e valorização do seu conhecimento, decidiu-se por utilizar e aprimorar uma
aula que havia sido planejada previamente durante a realização de uma disciplina eletiva
do mesmo curso chamada de Metodologia no Ensino de Ecologia – ela tem o objetivo
de promover discussões acerca de temas pertinentes da educação e a elaboração de um
plano de aulas.
Foi entendido que este plano poderia dialogar com a proposta da pesquisa pois
havia sido elaborado levando em consideração o referencial teórico da Educação do
Campo e relacionado à realidade dos estudantes do campo. Caracterizando uma possível
forma de buscar a participação desses alunos e a valorização de sua identidade e seu
contexto, foram feitas as adaptações necessárias ao plano para atender às
especificidades da escola na qual seria desenvolvido.
A aula foi pensada com base nos cinco momentos propostos por Saviani para a
PHC. Nesse sentido, a aula teve caráter problematizador, usando os conhecimentos
prévios dos estudantes como ponto de partida para a discussão de aspectos de sua
realidade e a construção do conhecimento sistematizado (Marsiglia, 2011). A atividade
se deu em um período de dois horários, com a mesma turma de primeiro ano com a qual
o questionário foi realizado. Sendo a horta aspecto comum da realidade dos estudantes,
ela foi utilizada como transposição didática para a construção dos conceitos de
interações ecológicas; a Saúde e Meio Ambiente foram abordados como temas
transversais a partir da discussão sobre o uso de agrotóxicos. Essa discussão seguiu os
caminhos propostos pela EA Crítica. A utilização da horta foi pensada como forma de
despertar o interesse dos alunos e motivá-los a participar da aula (Oliveira, 2010).
Os estudantes apresentaram ter um enorme conhecimento prévio e vivências em
relação ao tema da aula, respondendo aos questionamentos prontamente e trazendo
questões importantes a serem discutidas. Participaram ainda de forma ordenada, não
interrompendo a professora ou os outros estudantes. Houve, ainda, momentos nos quais
os próprios estudantes respondiam questionamentos feitos pelos seus colegas.
No final, foi solicitado que os estudantes avaliassem a aula em um papel – eles
deveriam responder o que compreenderam ser seus pontos positivos e o que poderia ser
melhorado. As avaliações tiveram como objetivo compreender se a prática educativa se
aproximou do esperado. Estas, juntamente com a observação participante foram as
formas de análise e discussão da aula.
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A resposta que apareceu com maior frequência, estando presente em seis das
avaliações foi relacionada à explicação dos conteúdos. Os estudantes demonstraram ter
gostado da explicação. Três desses ainda adicionaram que a forma como a aula foi
construída facilitou a apropriação dos conhecimentos. Entende-se que um dos motivos
pelos quais os estudantes tiveram essas percepções pode estar relacionado a forma como
a prática foi desenvolvida, levando em consideração suas experiências e a partir de uma
perspectiva crítica e contextualizadora.
Na PHC, educar para viver na sociedade não implica em apenas se adaptar a ela,
mas compreendê-la em sua profundidade para engajar os sujeitos no sentido da
transformação das questões injustas que cercam essa realidade. No caso da educação do
campo, é de extrema importância que o professor compreenda as especificidades
econômicas e culturais da vida no campo, como a essencialidade da relação entre
humano e terra, para então tomá-la como ponto de partida e ponto de chegada da prática
educativa (Saviani, 2019).
Dois dos relatos se referiam à importância do conteúdo da aula na relação com a
realidade vivida. Eles indicam que os estudantes conseguiram fazer a relação dos
conteúdos específicos com sua vivência e demonstraram compreender a importância de
discutir partindo da realidade, bem como a relevância social dos assuntos abordados.
Outros dois estudantes trouxeram em suas respostas a questão da interação da
professora com a turma. Aqui fica evidente como partir das experiências vivenciadas
pelos estudantes e utilizar da problematização pode aproximar os estudantes da aula e
do professor, facilitando seu processo de ensino aprendizagem.
Saviani (2019) descreve que na PHC, o professor deve agir como mediador,
problematizando, a partir da prática social, as questões sociais da realidade relevantes de
serem refletidas. Deve, então, instrumentalizar os conhecimentos necessários para o
entendimento mais abrangente e profundo dessas questões, levando à catarse –
momento no qual o estudante consegue se apropriar dos conteúdos abordados e passa a
ter os elementos necessários para uma visão modificada e crítica da prática social.
No decorrer da aula um estudante fez uma fala que é muito importante ser
destacada. O aluno em questão participou ativamente da aula, ajudando muito em sua
construção, ele fez um comentário no sentido de que apesar do que as pessoas pensam,
o povo do campo não é burro e tem conhecimento. Essa fala trouxe à tona algumas
questões colocadas por Villela (2014) sobre a “o preconceito contra a origem geográfica
e de lugar, especialmente com relação aos alunos de meio rural, denominados de
‘caipiras’” (Villela, 2014, p. 7014).
A fala desse estudante evidencia que ele já havia se deparado com o preconceito
sofrido por conta do lugar onde vive e que se sentiu considerado no processo de ensinoaprendizagem. Observa-se, portanto, a importância que aulas como essa podem ter para
esses estudantes. A prática educativa, tomando a prática social e a problematização
como meios metodológicos, pode contribuir também para a superação de um sentimento
de inferioridade historicamente construído e facilitar a adaptação dos estudantes do
campo à escola da cidade.

4. Considerações finais
Este trabalho permitiu um aprofundamento em algumas questões que cercam a
educação dos sujeitos do campo e compreender as singularidades que afetam os

293

estudantes de áreas rurais que escolhem por continuar seus estudos na cidade. Os alunos
se deparam com problemas de diferentes naturezas, desde os meios e o tempo para
deslocamento até a escola urbana, como com situações de preconceito e que estas
podem ser discutidas e, possivelmente, superadas a partir da prática educativa.
A prática educativa explicitou a relevância a abordagem da PHC e da EA Crítica
como forma de buscar a educação para a transformação social. E que, a partir delas, os
aprendizados podem ser mais significativos para os estudantes, os tornando parte ativa
do processo de ensino-aprendizagem. Observou-se, ainda, a importância da
oportunidade de relacionar as disciplinas do curso de licenciatura - buscando a
articulação entre a teoria e a prática e a superação da fragmentação presente no currículo
- para a formação de professores
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Resumo: Resgatar e conhecer a participação histórica das mulheres na ciência
nos permite compreender a construção da própria ciência. A partir de uma
revisão bibliográfica, o presente artigo discute a participação feminina na
ciência trazendo como recorte as contribuições da astrônoma norte-americana
Henrietta Swan Leavitt (1868-1921), particularmente, no que diz respeito às
suas contribuições na compreensão do conhecimento sobre o Universo e para o
desenvolvimento da Astrofísica moderna.
Palavras-chave: mulheres na ciência, Henrietta Swan Leavitt, ciência.
Abstract: Recovering and knowing the historical participation of women in
science allows us to understand the construction of science itself. Based on a
bibliographical review, this article discusses women's participation in science,
bringing as a cutout the contributions from the North American astronomer
Henrietta Swan Leavitt (1868- 1921), particularly concerning her contributions
to the understanding of knowledge about the Universe and the development of
modern astrophysics.
Keywords: women in science, Henrietta Swan Leavitt, science.

1. Introdução
Durante muito tempo as mulheres foram impedidas de ocuparem seus espaços no
campo acadêmico e científico (Vaz, Batista, Rotta, 2001). Do ponto de vista histórico, a
ciência sempre foi vista como uma atividade exercida majoritariamente por homens
(Hayashi et al., 2007; Leta, 2003). Entretanto, mesmo diante de todas as dificuldades e
preconceitos, muitas mulheres cientistas, nas suas diferentes áreas de atuação, ocuparam
seus espaços na ciência e contribuíram para a construção e avanço da mesma. Uma
dessas cientistas que muito contribuiu para o avanço científico, particularmente no
campo da astronomia e astrofísica, foi a astrônoma Henrietta Swan Leavitt. Leavitt
estudou um grupo particular de estrelas variáveis, as chamadas cefeidas. Estrelas
variáveis são aquelas cujo brilho e estrutura varia ao longo da sua vida. Em sentido
estrito, todas as estrelas são variáveis, já que o seu brilho varia no tempo (Viana, 2001).
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Um tipo de estrelas variáveis são as cefeidas. São estrelas supergigantes com massas da
ordem de 50 vezes maiores que a massa do Sol (Batalha & Campos, 2015).
Um grupo dessas supergigantes foram estudadas por Leavitt. Henrietta descobriu
a relação entre período e luminosidade que essas estrelas apresentam e essa relação nos
permitiu a medir distâncias no Universo (Viana, 2001). Essa descoberta consiste na
relação entre o período de variação da luz e a sua magnitude (ou luminosidade) e
conhecendo a magnitude absoluta de uma estrela, é possível medir sua distância
(Henrique, 2011). Os estudos de Leavitt aconteceram a partir da observação de chapas
fotográficas das cefeidas da Pequena Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia que
faz parte do grupo de galáxias próxima da Via Láctea (Viana, 2001).
Essa relação período-luminosidade de Leavitt foi usada por outros astrônomos
como Harlow Shapley (1885-1972) e Edwin Hubble (1889-1953) para determinar
distâncias de estrelas. Hubble, utilizando-se da relação período-luminosidade demostrou
que Andrômeda, até então considerada uma nebulosa dentro da Via Láctea, era muito
mais distante do que se pensava, localizando-se fora dos limites da Via Láctea e seria,
portanto, um sistema estelar independente, uma galáxia, não uma nebulosa dentro da
Via Láctea como se pensavam (Flório & Júnior, 2021). Os trabalhos de Henrietta
Leavitt foram essenciais para a construção do conhecimento sobre o Universo.
O presente artigo tem como objetivo, discutir a participação feminina na ciência,
trazendo como recorte as contribuições da astrônoma norte-americana Henrietta Swan
Leavitt para o desenvolvimento científico, de modo a contribuir para a educação
científica, no que tange as discussões relacionadas à participação das mulheres na
ciência.

2. Materiais e Métodos
O presente trabalho é de natureza teórica a partir do levantamento bibliográfico de
literatura, revisão bibliográfica, de artigos, dissertações e websites de divulgação
científica. Para a busca dos artigos e dissertações utilizou-se da plataforma Google
acadêmico. O critério de busca da literatura foi a partir de produções bibliográficas
referentes à temática do presente trabalho e a seleção baseou-se na maior proximidade
com o objetivo proposto.

3. Resultados e Discussão
Henrietta Swan Leavitt foi uma astrônoma norte-americana que muito contribuiu
com os estudos da astronomia (Cristina, 2020) em uma época em que as mulheres ainda
eram restritas de participarem ativamente do ambiente acadêmico. Durante muito
tempo, as mulheres foram impedidas de participarem dos espaços e instituições de
formação e comunicação científica, excluídas das universidades e das academias, onde
uma ideologia persistente, sustentada em justificativas dentro da própria ciência,
provocou esse afastamento (Kovaleski, Tortato, Carvalho, 2013).
Nascida em Massachusetts, Leavitt estudou no Oberlin College e, posteriormente,
na Society for Collegiate Instruction of Women, hoje conhecida como Radcliffe
College, escola vinculada a Harvard. Naquela época, essa instituição era a única da
Universidade de Harvard que admitia estudantes mulheres. Em seu último ano de
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estudos, Leavitt se interessou pela astronomia, o que viria depois, a ser sua área de
pesquisa. Por dois anos, trabalhou como voluntária no Observatório de Harvard
(Harvard College Observatory), onde organizava e classificava fotografias do céu. Na
época, como a participação da mulher na astronomia ainda era restrita, essa foi a única
maneira de Leavitt, inicialmente, trabalhar com essa ciência (Cristina, 2020; Instituto de
Astrofísica e Ciências do Espaço, 2019; Kovaleski, Tortato, Carvalho, 2013).
Apesar das dificuldades que as mulheres encontravam quanto a sua participação
ativa na ciência, o Observatório de Havard sob a direção do astrônomo Edwarg Charles
Pickering (1846-1919) contara com o trabalho de mulheres pesquisadoras, conhecidas
como “calculadoras”, assim chamadas porque realizavam cálculos a partir de dados
coletados em chapas fotográficas de algumas áreas do céu. Leavitt era uma dessas
cientistas “calculadoras”. O trabalho realizado por essas mulheres foram de suma
importância para a Astronomia (Marchi, 2011). Apesar de todas as dificuldades,
preconceitos e restrições, as mulheres participaram dos progressos científicos e nas mais
diversas áreas do conhecimento, mas, com maior dificuldade nas ciências exatas
(Kovaleski, Tortato, Carvalho, 2013), campo ocupado majoritariamente por homens.
Ao demonstrar sua aptidão para a astronomia, Henrietta ganhou um cargo
permanente no departamento de fotometria estelar, responsável pela medição do brilho
das estrelas, utilizando-se de novas técnicas fotográficas, onde pouco tempo depois foi
promovida chefe do departamento (Cristina, 2020; Instituto de Astrofísica e Ciências do
Espaço, 2019). Henrietta examinou fotografias de duas pequenas galáxias próximas a
nossa, a Pequena e Grande Nuvem de Magalhães (Marchi, 2011). Enquanto analisava o
brilho das estrelas nessa região, a astrônoma descreveu 1777 novas estrelas variáveis,
estrelas cujo brilho varia periodicamente com o tempo. Dentre as estrelas, analisou um
conjunto de cefeidas, um tipo de estrelas variáveis (Instituto de Astrofísica e Ciências
do Espaço, 2019). As cefeidas são estrelas pulsáteis, na qual seu brilho varia de maneira
cíclica, com período bem definido (Machado, 2001).
Henrietta descobriu uma relação entre o período e a luminosidade das estrelas
cefeidas (Cristina, 2020). A luminosidade, na astronomia, corresponde à quantidade de
energia que uma estrela emite por unidade de tempo (Machado, 2021). Quanto menos
brilhante era a estrela, mais rapidamente seu brilho variava, o que significa, portanto,
que menor era o período de variação. Por outro lado, as cefeidas mais brilhantes tinham
os maiores períodos de variação, desse modo, mais lentamente variava o seu brilho
(Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, 2019).
Henrietta assumiu que, essas estrelas cefeidas pertencendo ao mesmo local, ou
seja, à Grande Nuvem de Magalhães, estariam todas aproximadamente à mesma
distância da Terra e que, dessa maneira, poderia estabelecer essa mesma relação entre o
período e o brilho real destas estrelas. Posteriormente, confirmou a mesma relação para
as estrelas cefeidas da Pequena Nuvem de Magalhães. Sugeriu que, ao conhecer o valor
absoluto do brilho médio dessas estrelas, seria possível usá-las para determinar
distâncias no Universo. Portanto, o brilho aparente de uma cefeida seria um indicador
da distância, uma vez que, existindo um tipo de objeto celeste do qual o brilho real é
conhecido, as diferenças no brilho aparente seriam devidas a diferenças na distância
(Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, 2019).
A partir do estudo das cefeidas nas nuvens de Magalhães, Henrietta desenvolveu
uma relação conhecida como período-luminosidade (Marchi, 2011). O trabalho de
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Henrietta foi essencial para a astronomia conseguir medir o tamanho e a distância de
objetos que estão a milhões de anos luz de nós (Cristina, 2020), bem como para a
determinação de distâncias a galáxias próximas (Kovaleski, Tortato, Carvalho, 2013).
Henrietta não sabia, mas estava olhando para estrelas de outra galáxia (Rossini,
2020), assim, sua descoberta também contribuiu para o conhecimento da existência de
outras galáxias (Cristina, 2020; Rossini, 2020). E mais, seus resultados foram usados
por outros pesquisadores como Ejnar Hertzsprung (1873-1967), Harlow Shapley (18851972) e Edwin Hubble (1889-1953) que significativamente contribuíram para o
progresso da Astrofísica e da Cosmologia. Todos esses pesquisadores utilizaram-se das
descobertas de Henrietta para determinar distâncias de estrelas, que, consequentemente,
possibilitaram outros extraordinários feitos. Hertzsprung construiu um sistema que
permitia conhecer o brilho real e, consequentemente a distância, a qualquer estrela
cefeida no Universo. Shapley ao determinar a distância de grupos de centenas de
milhares de estrelas que se encontram fora do plano da nossa galáxia, descobriu que
estas mesmas estrelas se distribuem em torno de uma região do espaço bastante afastada
da Terra, concluindo que essa região seria o centro da Via Láctea, e não o Sol, como se
pensava na época (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, 2019).
Um dos assuntos mais discutidos no início do século XX, e uma das preocupações
dos astrônomos na época, era descobrir se o universo estava em expansão e a
comprovação dessa teoria seria uma das evidências do Big Bang (Barros, 2018). Os
trabalhos de Henrietta com as cefeidas também foram importantes para a descoberta de
que o Universo estava em expansão (Cristina, 2020) e fornecer a primeira evidência
observacional do Big Bang (Rossini, 2020). Hubble usou do método de Henrietta para
calcular a distância das cefeidas de Andrômeda (até então considerada uma nebulosa
dentro da Via Láctea) e descobriu que estas estrelas estavam distantes demais para
pertencer a Via Láctea, concluindo que Andrômeda não era uma nebulosa dentro da Via
Láctea, mas sim outra galáxia (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, 2019;
Rossini, 2020; Steiner, 2018).
Em 1925 a Academia Sueca considerou nomear Leavitt para o Prêmio Nobel de
Física, mas esse reconhecimento chegou tarde e ela já tinha morrido quatro anos antes,
em 12 de dezembro de 1921, aos 53 anos, vítima de um câncer (Cristina, 2020; Instituto
de Astrofísica e Ciências do Espaço, 2019; Marchi, 2011). Nestes mais de cem anos de
Nobel, poucas foram as mulheres laureadas com o prêmio, principalmente, quando
falamos nas ciências como a física e a química. Essas poucas premiações a mulheres
cientistas mostra a desproporção entre os gêneros na ciência, mas que, felizmente, vêm
mudando nos últimos anos (Cordeiro, 2013).
Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e também a
primeira e única pessoa a ganhar dois prêmios em áreas científicas distintas, um em
física, em 1903, e outro em química, em 1911 (Bolzani, 2017; Kovaleski, Tortato,
Carvalho, 2013). Curie foi uma rara exceção, porque o que se observa na história da
ciência, infelizmente, foi a ocultação e não reconhecimento de importantes mulheres
cientistas que tiveram a participação em grandes feitos científicos, mas que não tiveram
seu reconhecimento. A exemplo temos a física Lise Meitner (1878-1968) que não
obteve o prêmio Nobel de Química em 1944 pela sua participação na descoberta da
fissão nuclear do átomo de urânio. A Real Academia de Ciências da Suécia concedeu o
Prêmio Nobel ao químico Otto Hahn (1879-1968), seu colega de pesquisa, mas não
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premiou Lise Meitner, colaboradora de Hahn no experimento que levou a descoberta do
fenômeno (Mizrahi, 2005).
Como podemos perceber na história da ciência, as mulheres por muitas vezes
foram ocultadas e até afastadas de ocupar seu espaço por direito no meio acadêmico e
científico. De fato, não faltam mulheres cientistas na História, mas estas foram
esquecidas (Kovaleski, Tortato, Carvalho, 2013). Relembrar a história dessas
importantes mulheres cientistas nos faz resgatar a própria história da ciência e como
esta foi construída.

4. Conclusão
Resgatar a participação de mulheres cientistas através da história nos permite
compreender a construção da própria ciência, uma ciência que teve a participação de
mulheres que dedicaram suas vidas para o avanço científico e por muitas vezes não
tiveram seu devido reconhecimento, foram ocultadas e até mesmo impedidas de
continuarem na carreira científica. Henrietta Swan Leavitt foi o exemplo de uma
cientista que ultrapassou barreiras e a partir de seus estudos e dedicação ao
conhecimento científico pôde contribuir grandiosamente para o desenvolvimento da
Astrofísica moderna. Hoje, a participação feminina nas ciências cresceu, as mulheres
ocuparam seus espaços de direito, mas muito ainda precisa ser feito, a discussão ainda
não chegou ao fim, apenas mudou-se de forma.
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Abstract. This study discusses basic aspects of Astrobiology, a science that seeks
to understand life, its origin and evolution on Earth and beyond, as a possible
subsidy for Science Teaching, also considering issues of environmental
awareness.For this, a bibliographical review was built, approaching scientific,
historical-social and ethical perspectives important to this branch of Science.
Keywords: Astrobiology, Science Education, life.

Resumo. O presente estudo discute aspectos basilares da Astrobiologia, ciência
que busca compreender a vida, sua origem e evolução na Terra e fora dela,
como um possível subsídio para o Ensino de Ciências, também considerando
possíveis processos de sensibilização ambiental. Para isso, construiu-se uma
revisão bibliográfica abordando perspectivas científicas, histórico-sociais e
éticas importantes para este ramo da Ciência.
Palavras-chave: Astrobiologia, Educação Científica, vida.

1. Introdução
A humanidade tem nos últimos milênios, buscado respostas para perguntas como: “quem
somos?”, “de onde viemos?” e “para onde vamos?”. São questionamentos que ao longo
da história passaram por diversos campos, desde o senso comum e a mitologia, até a
Filosofia, as Artes e a Ciência. Contemporaneamente, a Astrobiologia, ciência
interdisciplinar que busca compreender a vida na Terra, sua origem e evolução e, a partir
desses parâmetros lançar olhares para outros planetas e luas do Sistema Solar (e
exoplanetas), têm buscado encontrar outras formas de vida, ou vestígios delas. Nas
últimas décadas, com a descoberta de milhares de exoplanetas e a ampliação de
possibilidades de compreensão de suas características, discussões sobre a vida
extraterrestre, que até o século XX estavam em um campo imaginativo ganharam
importância no ambiente acadêmico e podem representar um caminho interessante para
conhecer mais sobre a Terra, sua biodiversidade e até mesmo o Universo; neste âmbito,
torna-se notória a relevância de articulações no sentido de geração processos educativos,
sobretudo de sensibilização ambiental e Educação Científica.
O Ensino de Ciências tem assumido função fundamental para a potencialização
de estímulos para diversos campos do conhecimento. Em ambientes escolares, possibilita
o alavancar processos reflexivos que favoreçam os discentes a entenderem suas realidades
e tornarem-se cidadãos ecológicos e com capacidade crítica para atuarem no mundo. A
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curiosidade e observação, aspectos chave da Ciência, são insofismavelmente relevantes
para práticas de ensino que possam motivar e entusiasmar professores e estudantes. Por
este motivo, esta pesquisa defende a articulação entre tópicos da Astrobiologia e as
possibilidades de aplicação de seus conceitos em práticas educativas. Após tecer
argumentação com base em fontes bibliográficas de Astrobiologia que relacionam-se a
educação científica, partir-se para a discussão de aspectos basilares da desse campo
científico: a vida, a possibilidade de sua existência fora do planeta, como a Ciência busca
encontrá-la e suas perspectivas/implicações históricas, sociais e filosóficas.

2. Materiais e Métodos
Este estudo buscou construir uma revisão de caráter bibliográfico, utilizando livros
basilares de Astrobiologia de autores como Cockel (2015), Galante et al.(2016) e a partir
de artigos encontrados em plataformas como o Google Acadêmico, por meio das
seguintes palavras-chave: vida, vida extraterrestre, bioassinaturas, tecnoassinaturas e
Astrobiologia.

3. Resultados e discussão
3.1. Início da Astrobiologia e algumas fontes bibliográficas produzidas no Brasil
O russo Adrianovich Tikhov (1875-1960) produziu cerca de 230 artigos relacionados à
Astronomia e busca por vida extraterrestre e é quem inaugurou uma nova área de
conhecimento: a Astrobiologia. No Brasil, foi Flávio Augusto Pereira o precursor desse
campo. Após essa introdução do termo Astrobiologia no contexto nacional, o
levantamento feito via Plataforma Lattes por Lage e Paulino-Lima [2010] mostra em 2009
a ligação de 78 nomes de pesquisadores do CNPq com termos afins da Astrobiologia
como exobiologia, exoplanetas, habitabilidade, dentre outros. Um trabalho recente sobre
a bibliografia sobre ensino da Astrobiologia no Brasil [Pereira, 2020] mostra 37
publicações, das quais 47% são artigos. Dentre estes trabalhos 49% das publicações
abordam questões interdisciplinares, ou seja, trabalham de forma contextualizada para
promover o ensino da Astrobiologia. Dessas 37 publicações, 12 são voltadas para o ensino
médio e 10 para o ensino superior ou formação continuada de professores. A região
Sudeste concentra 51% das publicações do país. 37 publicações sobre o ensino da
Astrobiologia no Brasil é um número expressivo, considerando que Astrobiologia é uma
ciência relativamente nova. A partir do seguinte link de acesso,
https://bityli.com/qG0XZA, ampla bibliografia sobre o tema e correlações à educação
científica, de autores brasileiros, pode ser acessada.
3.2. Vida, vida basal e inteligente
Muitos são os debates dentro da comunidade científica com relação à elaboração de uma
definição completa para o que é vida [Galante, et al. 2016]. Sabe-se que a vida se baseia
na “união” de átomos de Carbono, Nitrogênio, Hidrogênio, Fósforo e outros elementos
[Hawking, 2018], que são o resultado de processos decorrentes do Big Bang, forjados no
interior das primeiras estrelas e dispersos em todo o Universo a partir de supernovas.
Considera-se também que seres vivos possuem uma molécula fundamental, o DNA, e
apresentam ciclo semelhante: nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Apesar dos
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inúmeros esforços, a definição de vida tem implicações muito além das científicas,
estendendo-se a questões filosóficas, judiciais, sociais e até mesmo políticas.
Para este estudo, em especial, depois de destacar as controvérsias envolvidas
acerca dessa questão, considerar-se-á uma das definições mais utilizadas, que foi
concebida pela Nasa (2020): “a vida é um sistema químico auto sustentável, capaz de
sofrer evolução darwiniana”. Importante ressaltar que a hipótese mais aceita para o
surgimento da vida no planeta Terra é a ideia de que houve processos iniciais de evolução
química, com combinação de átomos, formando protomoléculas orgânicas, que se
complexificaram, seguidos pelos processos evolutivos elucidados por Darwin (1859)
[Galante et al., 2016]. Acredita-se que a vida basal seja produto desta evolução química,
a partir da interação de átomos de Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Nitrogênio e Enxofre,
elementos constituem cerca de 99% de toda a matéria viva, que deram origem às primeiras
moléculas orgânicas em um processo favorecido pela atmosfera da Terra primitiva
[Damineli, 2016]. A vida baseada nesses parâmetros é ainda diferente da vida inteligente,
sendo a última parte de um processo ainda mais complexo, de desenvolvimento e
evolução da racionalidade, da comunicação e posterior transmissão dessas características
para as futuras gerações [Hawking, 2018].
Nesse sentido, alguns autores destacam que formas de vida basais surgiram de
forma bastante “rápida” a partir da formação do planeta, há cerca de 3,5 bilhões de anos
(em um total de 4,6 bilhões de anos da Terra), e a vida inteligente é representada também
pela espécie humana, que tem algo em torno de 250.000 anos [Harp et al., 2016]. A
interpretação desta afirmação é um tanto perigosa. Note que o objetivo do autor é
demonstrar o quanto que processos evolutivos inteligentes são extremamente complexos.
Sendo assim, quando se fala de vida extraterrestre, não necessariamente menciona-se
seres inteligentes.
3.3. Astrobiologia e busca de vida extraterrestre
Considerando a universalidade da física e da química, surgem perguntas: há possibilidade
de algum lugar no Universo ser capaz de reproduzir esse longo processo evolutivo, que
foi inicialmente químico e posteriormente darwiniano? Para responder a essa pergunta é
necessário destacar que, além de possibilitar e manter a vida, o planeta Terra ofereceu
condições para que ela se tornasse complexa e, por durante bilhões de anos de processos
evolutivos, surgissem seres inteligentes. A Terra encontra-se em uma região habitável em
nosso sistema estelar: uma zona ao redor do Sol na qual a água se encontra em estado
líquido e onde a atmosfera pode conter dióxido de carbono, água e nitrogênio
[Rampelotto, 2012]. Importante considerar que apesar de existirem no planeta todas as
modalidades de vida: basal, complexa e inteligente (a inteligência também é
necessariamente complexa), e a partir de estudos moleculares foi identificado que há uma
certa homogeneidade estrutural que se explica pelo fato de a vida terrestre ter se
desenvolvido a partir de um ancestral comum [Galante et al., 2016].
Na Grécia Antiga, muitos pensadores já discutiam se haviam outras formas de
vida fora da Terra a partir de diferentes correntes filosóficas, os pluralistas. Por exemplo,
acreditavam que a Terra não era especial e que poderia existir outros planetas semelhantes
e capazes de albergar vida [Galante et al. 2016]. Essa discussão perdurou por muitos
séculos e muitos cientistas, filósofos, escritores e teólogos tentaram elucidar a
possibilidade de vida fora do planeta. As primeiras hipóteses, mais concretas de seres
extraterrestres eram de que existiam seres vivos na Lua [Cockell, 2015]. Entretanto, em
1877, a partir de observações astronômicas por meio de telescópios, ampliou-se as
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possibilidades de observação da superfície de Marte e a percepção da presença de diversos
“dutos” em sua superfície, o que seria um indicativo de construções de seus habitantes
inteligentes. Tal controvérsia perdurou até o ano de 1915 quando o astrônomo italiano
Vicenzo Cerulli afirmou que se tratava de formações geológicas naturais [Galante et al.,
2016]. Ainda que a comunidade científica tenha se convencido com as evidências de
Cerulli, para a cultura popular, Marte tomou o lugar da Lua, dando origem, assim, ao mito
dos marcianos. Vários filmes de ficção científica passaram a ser produzidos a partir dessas
especulações, que não se limitavam a vida microbiana, mas sim, vida inteligente,
construindo no imaginário da sociedade o que seriam os marcianos ou extraterrestres. Em
termos de Educação Científica, esse contexto e história podem figurar como interessantes
recursos didáticos. Cabe destacar, também, que os avanços tecnológicos conquistados no
século XX, sobretudo no período pós Segunda Guerra Mundial, permitiram à humanidade
realizar a primeira expedição baseada em aspectos científicos modernos de busca de vida
alienígena: as missões Voyager 1 e 2 (1975 – 1982). Foram enviadas nessas sondas
espaciais materiais que continham vestígios da presença da humanidade na Terra, bem
como desenhos, dados matemáticos, em materiais em ouro, informações importantes
sobre a civilização humana e, possivelmente, poderiam ser encontradas por outros seres
vivos cósmicos [Cockell, 2015]. Tais sondas, em 2012, conseguiram sair do Sistema
Solar. Concomitantemente aos avanços tecnológicos desenvolvidos para explorar o
espaço, crescentes descobertas sobre a microbiologia terrestre, em especial, os estudos
desenvolvidos acerca de seres vivos aptos a sobreviverem em ambientes que
apresentavam condições extremas (extremófilos), ampliaram as possibilidades para a
busca de vida fora da Terra.
Necessário lembrar que a busca de seres vivos extraterrestres baseia-se no único
modelo de vida que se conhece: a do planeta Terra. Entretanto, estando cientes da
possibilidade de adaptações da vida a ambientes extremos e outras possibilidades
químicas que favorecem a vida (substituição do carbono por silício, de água por
hidrocarbonetos), pesquisas atuais têm direcionado seus olhares para além dos padrões
terrestres [Rampelotto, 2012]. Em nosso Sistema Solar, além de Marte e Vênus, os
“primos da Terra”, são considerados também ambientes extremos os satélites gelados de
Júpiter e Saturno: Europa, Ganimedes, Calisto e Encedalus (nos quais acredita-se
existirem oceanos líquidos e salgados sob a superfície e crostas externas). Outras
possibilidades ganharam destaque, principalmente a partir da descoberta, oportunizada
pelo telescópio Hubble, em 1992, dos primeiros planetas orbitando uma estrela que não
o Sol (exoplanetas). Essa possibilidade, que já era discutida décadas antes, ampliou o
leque de possíveis ambientes em que a vida poderia ter se desenvolvido. Segundo a Nasa
(2020), já são 4528 exoplanetas encontrados e cerca de 50 deles são considerados como
possíveis candidatos a abrigar vida. Evidentemente, há um longo caminho a ser percorrido
para a possível detecção de alguma forma de vida fora do Sistema Solar, entretanto, isso
não significa que ela não exista; astrobiólogos são bastante otimistas com essas buscas.
Levin et al., (2016) destaca que, somente na Via Láctea, existem pelo menos 100 bilhões
de planetas. Desse total, cerca de pelo menos 20% deles encontram-se em uma região
habitável. Se a vida se desenvolvesse em apenas 0,001% desses planetas, isso resultaria
em 200.000 planetas habitados somente na Via Láctea. Além disso, caso uma forma de
vida alienígena fosse encontrada, outras perspectivas e concepções sobre a vida do
Universo poderiam ser construídas, o que contribuiria com novas possibilidades de buscas
[Levin et al., 2016]. Nota-se como toda essa discussão e reflexão muito pode contribuir
para estímulos em Educação Científica e Ambiental, afinal, o que é Meio Ambiente? De
que maneira esse ambiente interfere e constrói as formas de vida?

304

Apesar de muitas dificuldades e limitações, sendo o Universo tão extenso, muitas
são as possibilidades de descobertas e apoiadas pela tecnologia, a busca de vida em
exoplanetas é um ramo muito promissor. Os próximos passos para o caminhar dessas
pesquisas é detectar bioassinaturas: gases que são necessários/produtos de atividades
biológicas como o O2, O3, CH4 e N2O. Muito além de se perguntar sobre existir ou não
vida fora do planeta, a humanidade sempre se questionou se esses seres vivos, caso
existissem, seriam inteligentes. Para essa busca, outro elemento é alvo de estudos: a busca
por evidências de tecnoassinaturas, ou traços de tecnologias deixadas por alienígenas.
Nesse caso, direciona-se os olhares à busca de vida inteligente [Tarter, 2006]. Apesar de
inúmeras especulações, em setembro de 1959 um artigo publicado na Nature pelos
cientistas Cocconi e Morrison, trazia a primeira formulação científica para a hipótese de
vida extraterrestre. Segundo os autores, caso esses seres existissem teriam,
provavelmente, desenvolvido tecnologias no mínimo similares às humanas, e caso isso
fosse verdade, poderiam ser contactados a partir de sinais de rádio [Tarter, 2006]. O
radiotelescópio despontou, então, como o equipamento mais moderno para a busca de
vida e surge, nesse contexto, um dos projetos mais importantes da área: o SETI. Segundo
Jill Cornel Tarter “O SETI é um ramo da astrobiologia dedicado à busca de mundos
habitados mediante a detecção de ações tecnológicas deliberadamente executadas por
organismos extraterrestres que supostamente lá habitam." [Galante et al., 2016, p. 295].
O trabalho do SETI é baseado em uma equação, conhecida como equação de Drake, que
possibilita a construção de hipóteses probabilísticas acerca da vida inteligente/tecnológica
a partir do número de estrelas com planetas. As evidências buscadas pelo programa
baseiam-se em três formas distintas: uma possível visita direta em planetas habitados, o
encontro de algum artefato tecnológico no Sistema Solar ou a recepção de ondas de rádio
decodificadas. Considerando que as duas primeiras opções dependerão de viagens
espaciais, investiu-se largamente no envio de ondas para regiões estratégicas do espaço
[Tarter, 2006].
O primeiro desafio enfrentado pelo SETI foi determinar em que frequência os
sinais deveriam ser enviados. Uma das tentativas de transmissão de mensagens
eletromagnéticas pelo SETI aconteceu em Arecibo (em Porto Rico, que hoje infelizmente
encontra-se inoperante), o maior de todos os radiotelescópios do programa, em 1974. Foi
enviada uma mensagem por um período de três minutos com 1000 kW e transmitida em
2380 MHz para a cluster M13, que se encontra a 23000 anos luz de distância. As
informações levadas pelo sinal eram compostas por 1679 dígitos binários, que continham
diversas características importantes sobre a civilização humana (Cockell, 2015). Cerca de
três anos depois, em 1977, um dos raios telescópios do SETI detectou um sinal estranho
que durou cerca de 72 segundos, com picos de intensidade 30 vezes maiores que os
convencionais. O sinal foi tão forte que assustou o astrônomo que o identificou, e ficou
conhecido como o “sinal de WOW”. Entretanto, nenhum outro cientista conseguiu
descobrir a origem do sinal, o que se sabe é que a onda veio de algum lugar próximo da
constelação de Sagitário [BBC, 2017]. Atualmente o SETI ainda que com dificuldades
para obter financiamentos, direciona ondas de radiotelescópios para planetas fora do
sistema solar, considerando diversas regiões de galáxias distantes [Harp et al., 2016]
Mesmo frente a muitos desafios, Tarter (2006) se mantém otimista com relação à
existência de vida extraterrestre e destaca que, se a sociedade inteligente mais próxima
da Terra estiver a 50 mil anos luz de distância, os sinais emitidos demorarão 50 mil anos
para chegar até o planeta, e outros 50 mil para voltar com a resposta para os terráqueos.
Logo, a resposta ainda demora, mas ela ainda pode chegar.
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4. Conclusão
A Astrobiologia é uma ciência promissora. O grande número de pesquisas na área,
descoberta de exoplanetas e a crescente compreensão da vida em nosso planeta, torna
plausível que, algum dia, seja possível responder algumas das perguntas que nos
acompanham desde os primeiros movimentos racionalizantes e civilizatórios humanos.
Para compreender a vida em sua complexidade é necessário convocar muitas
perspectivas, desde as filosóficas até as físico-químicas, biomoleculares e ecológicas.
Sendo a humanidade parte dessa rede complexa de vida, desse sistema universal, as
discussões trazidas nesse estudo podem ser um caminho interessante para conhecer a nós
mesmos, enquanto humanos, os seres vivos que nos cercam e são fundamentais a nossa
existência no Planeta Terra e, a partir disso, lançar olhares para o contexto universal.
Nesse caminho, evidencia-se as ricas contribuições de conceitos da Astrobiologia para
não apenas a Educação Científica, mas também a Educação Ambiental. Enquanto são
produzidas tecnologias potenciais para testar essa hipótese, utilizamos tais discussões
para romper com ideias geocêntricas e antropocêntricas e lançar mais perguntas: seríamos
os seres vivos da Terra, produtos de uma sucessão de casualidades? Se existem vários
outros planetas parecidos com a Terra, eles são habitados? Receberemos algum tipo de
contato alienígena? O futuro é promissor, aguardamos.
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Abstract. Chemistry teaching should not only be focused on data transmission, but
should promote a critical campaign and student citizenship. One approach that has
been used is inquiry teaching, enabling students to build their own knowledge
through argumentation, hypothesis development and analysis of variables. In this
work, the cognition level of an experimental script consisting of a construction of the
concept of kinetics chemistry. From the results, it was observed how enriching it was
to develop the activity from the perspective of Investigative Teaching, since the
students actively participated in the activities and the teachers involved recognized
the contributions of the teaching approach used.
Keywords: Experimental activities, research teaching, cognitive levels
Resumo. O Ensino de Química não deve estar focado apenas na transmissão de
conteúdo, mas em promover uma formação crítica e cidadã dos estudantes. Uma
abordagem que vem sendo utilizada é o Ensino por Investigação, possibilitando
aos estudantes construírem seu próprio conhecimento, através da argumentação,
elaboração de hipóteses e análises de variáveis. Neste trabalho, analisou-se o
Nível de Cognição de um roteiro experimental que visava a construção do
conceito de Cinética Química. A partir dos resultados, observou-se o quanto foi
enriquecedor desenvolver a atividade na perspectiva do Ensino por Investigação,
visto que os estudantes participaram de maneira ativa das atividades e os
professores envolvidos reconheceram as contribuições da abordagem de ensino
utilizada.
Palavras-chave: Ensino por Investigação, Atividades Experimentais, Habilidades
Cognitivas.

1. Introdução
O cenário atual da educação vem demostrando diversas dificuldades encontradas pelos
professores para a promoção da aprendizagem pelos estudantes, devido, entre outros
fatores, à alta competição da atenção com tecnologias, como celulares e tablets e,
também, à adequação das práticas para um modelo de ensino que valorize e considere a
realidade em que os estudantes estão inseridos. Nesse sentido, o desenvolvimento de
novas estratégias que possibilitem a participação ativa do estudante, de forma que ele
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assimile o conteúdo visto em sala com a realidade vivenciada por ele, vem sendo um
grande desafio encontrado pelos educadores, a fim de promover uma educação de
qualidade que possibilite que o estudante seja promotor de seu próprio conhecimento.
Para que esses objetivos sejam alcançados, é importante que, durante seu processo
formativo, o professor seja preparado para desenvolver suas ações pedagógicas de
maneira crítica e reflexiva, a fim de formar cidadãos capazes de tomar suas próprias
decisões e refletir sobre suas ações cotidianas. Sendo assim, é necessário formar
profissionais capazes de promover o desenvolvimento de diferentes metodologias de
ensino na sala de aula.
Neste sentido, uma abordagem de ensino que vem sendo defendida é o Ensino por
Investigação. De acordo com Sasseron (2015), o Ensino por Investigação é uma
abordagem didática onde os estudantes participam ativamente do processo de
construção do conhecimento, por meio de diferentes atividades mediadas pelo professor.
Diversos pesquisadores afirmam que, por meio dessa abordagem de ensino, é possível
que os estudantes desenvolvem um pensamento mais elaborado, contribuindo para o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, tais como a proposição de hipóteses e de
inferências, resolução de problemas, coleta de dados, análise dos resultados e elaboração
de conclusões (SUART, 2016; SASSERON, 2008; MUNFORD; LIMA, 2007;
CARVALHO, 2006; BYBEE, 1997).
Sendo assim, este trabalho, que é um recorte da pesquisa de mestrado de uma das
autoras, buscou analisar os Níveis de Cognição das questões propostas em um roteiro
experimental, bem como das respostas dos estudantes, durante o desenvolvimento de
ideias relacionadas ao conceito de Cinética Química, na disciplina de Química Geral,
em uma Universidade Pública do Sul de Minas Gerais.

2. Metodologia
Em seu projeto de mestrado, uma estudante de pós-graduação (EPG) elaborou
atividades experimentais para serem desenvolvidas na disciplina Química Geral
Experimental de um curso de Química, a fim de que essas aulas apresentassem um
caráter mais investigativo.
Sendo assim, ao elaborar os roteiros, foram propostas ações que pudessem contribuir
para o desenvolvimento dos conceitos químicos, e, também, de diversas habilidades
pelos estudantes, como análise e identificação de variáveis, elaboração de hipóteses e
interpretação de gráficos e tabelas.
O roteiro elaborado foi proposto para ser desenvolvido em três momentos, que foram: 1º
a problematização inicial e o levantamento das ideias prévias dos estudantes sobre o
conceito; 2º o desenvolvimento do conceito e 3º a sistematização da aula.
A aula foi ministrada pela EPG para alunos do primeiro período do curso de
Licenciatura e Bacharelado em Química da Universidade Mineira, os quais foram
divididos em dois grupos (G6 e G7). Neste trabalho, serão analisadas as perguntas
propostas no roteiro experimental, bem como as respostas apresentadas pelos
estudantes, de forma escrita.
Para investigar a exigência cognitiva das questões propostas por EPG, e, também, o
nível cognitivo das respostas dos alunos durante a aula, utilizou-se as categorias
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propostas por Suart e Marcondes (2008). Segundo as autoras, as questões propostas pelo
professor podem ser categorizadas conforme o Quadro 1.
Quadro 1: Níveis cognitivos para as questões propostas pelo professor.

Para analisar as respostas apresentadas pelos estudantes, Suart e Marcondes (2008)
também sugerem níveis para classificação, descritos no Quadro 2.
Quadro 2: Níveis cognitivos para as respostas dos estudantes.

3. Resultados e Discussões
A análise dos dados será expressa de acordo com os três momentos da aula,
apresentando as exigências cognitivas das perguntas propostas pela EPG e,
posteriormente, as respostas dos estudantes, em grupo, em cada um deles. A Figura 1,
representa a classificação de acordo com os níveis cognitivos das perguntas.
Figura 1: Níveis cognitivos das questões propostas no roteiro experimental reelaborado

Fonte: Elaborado pelas autoras
Por meio da Figura 1, percebe-se que, no 1º momento da aula, prevaleceram questões de
exigência cognitiva P1. Isso pode ser justificado pelo fato de, no momento inicial, a
EPG ter solicitado dos alunos que apenas recordassem informações e/ou fizessem
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comparações, conforme é demostrado pela questão “O que vocês sabem a respeito de
cinética química? Onde a cinética química está presente?” Já a questão problema,
apresentada ao final do primeiro momento, requeria que os estudantes, ao lerem a
contextualização apresentada, pudessem sequenciar, comparar e aplicar leis e conceitos
para resolvê-la e, dessa maneira, essa questão foi classificada no nível P2.
No 2º momento foi proposta apenas uma questão, sendo ela classificada em nível P3,
como é demostrado a seguir: “A velocidade da reação em temperatura de 50º será
maior, menor ou igual a velocidade na temperatura ambiente? Justifique. A questão
exigiu que os estudantes utilizassem os dados obtidos para propor hipóteses, e, ainda,
elaborassem possíveis condições cexplanando os as consequencias da variação da
temperatura para uma reação quimica ocorrer, já que com o aumento da temperatura as
reações químicas tendem a ocorrer mais rapidamente.
As questões propostas para o 3º momento, sistematização da aula, apresentaram, em sua
maioria, exigencia cognitiva P3. Neste momento, os estudantes já tinham dados
suficientes para propor hipóteses, fazer inferências e generalizações, além de propor
soluções para o problema apresentado.
A Figura 2 mostra a classificação das respostas dos alunos segundo as habilidades
cognitivas apresentada, nos três momentos.
Figura 2: Níveis cognitivos das respostas dos estudantes

Fonte: Elaborado pelas autoras
Com base na Figura 2, para o 1º momento, prevaleceram respostas classificadas em
níveis N2 e N3, pois, apesar de os estudante utilizarem conceitos, eles parecem não
terem conseguido compreendê-lo, demonstrando ser apenas resultado de uma
informação ou conteúdo memorizado, como pode ser evidenciado pelo seguinte
fragmentos: “Diz sobre a velocidade das reações. E também os fatores que influenciam
a velocidade das mesmas. (G6 - N2.) Porque diz respeito diretamente ao controle das
reações. Saber qual a cinética das mesma e utilizar de fatores para acelerar e
desacelerar.(G6 -N3).”
No segundo momento da aula, os estudantes não haviam realizado a parte experimental,
apenas os cálculos necessários para conhecer a concentração inicial de Iodato de
Potássio (KIO3), para que ao final do experimento pudessem calcular a velocidade das
reações ocorridas. De acordo com a Figura 2, pode-se evidenciar que as respostas foram
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classificadas em Nível de Cognição N2 e N3. Ou seja, os grupos compreenderam o que
estava sendo questionado. No entanto, ao analisar a resposta de um dos grupos, percebese que que os estudantes utilizam conceitos. O mesmo não acontece com o outro grupo,
conforme é evidenciado a seguir: “Maior, visto que aumenta a agitação das moléculas,
aumenta as colisões efetivas e favorece a reação acontecer. (G6 – N3). A velocidade
será maior que a temperatura ambiente, a reação reagirá em menor tempo. (G7 – N2).”
No 3º momento prevalecerem respostas de ordem cognitiva N3, no entanto, um dos
grupos apresentou respostas mais elaboradas, como o nível N4. Esse resultado pode ser
justificado em razão do nível cognitivo das questões propostas pela EPG, a qual exigia
dos alunos a resolução das questões por meio de análises de variáveis, elaboração de
hipóteses e proposição de uma solução para a situação problema. Ainda, o
desenvolvimento da aula parece ter possibilitado argumentos mais elaborados em
termos conceituais e cognitivos. Dessa forma, os estudantes reconheceram a situação
problemática, mas não justificaram as respostas de acordo com os conceitos exigidos,
como pode ser evidenciado pelo seguinte fragmento de uma resposta classificada em
N4: “Deve-se observar, primeiro a natureza da reação. Verifica-se se há
compatibilidade, se é viável e se é possível realizar a reação. Caso tudo positivo, devese verificar as condições para melhor ocorrer a reação. Temperatura adequada,
pressão, volume, superfície de contato... de modo a fazer que a reação ocorra mais
efetivamente e com mais produtividade e segurança. ( G6 - N4)”
Por meio dessas respostas, evidencia-se que os estudantes conseguiram compreender a
importância, os fatores e, ainda, as condições que uma reação química necessita para
ocorrer de maneira eficaz e segura. Ainda é importante salientar que, muitas das vezes,
os estudantes não conseguem expor e organizar suas ideias por meio da escrita, visto
que essa habilidade, demanda um esforço cognitivo muito grande por parte dos alunos
(RIVARD; STRAW, 2000).

4. Considerações finais
Esse trabalho teve por objetivos analisar os Níveis de Cognição das questões propostas
em um roteiro experimental, bem como as respostas escritas pelos estudantes ao
desenvolvem o conceito sobre Cinética Química.
Ao realizar uma análise geral do roteiro elaborado, e das respostas escritas pelos
estudantes, observa-se que eles progrediram do momento inicial da aula para o final.
Embora os resultados nos demonstrem aspectos favoráveis em relação a aula ministrada
por meio do roteiro elaborado, para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, não é
possível afirmar que tais habilidades ultrapassaram o contexto de sala de aula.
Por meio da elaboração da atividade experimental, foi possível observar que a
elaboração do roteiro experimental proporcionou que os estudantes se envolvessem com
as investigações e discussões que foram propostas. Foi constatado que, quanto maior o
nível de exigência cognitiva das perguntas propostas maior será a contribuição para que
os alunos apresentem respostas de alta ordem cognitiva, formulando hipóteses.
Sendo assim, embora ainda seja necessária uma adequação do roteiro, evidenciou-se a
participação dos estudantes na aula, por meio da manifestação de hipóteses,
desenvolvimento de raciocínio lógico e resolução de problemas. Dessa forma, a
atividade se mostrou enriquecedora, uma vez que, por meio da questão problema
apresentada baseada na realidade, possibilitou aos estudantes romperem os limites de
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um processo de aprendizagem centrado apenas nos conceitos científicos, possibilitando,
assim, a participação ativa dos alunos durante a aula.
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Abstract. Environmental education (EE) in Brazil is going through an internal
crisis. Attempts to understand EE organize themselves into theories/trends.
Layrargues (2012) establishes macrotrends in search for self-knowledge of the
field. Understanding the importance of informal learning spaces, this paper seeks
to understand how the different macrotrends manifest themselves in this space to
propose a pedagogical intervention.
Keywords: Macrotrends, Informal, Environmental Education
Resumo. A educação ambiental (EA) no Brasil passa por crises internas. As
tentativas de compreender a EA se organizam em teorias/tendências. Layrargues
(2012) estabelece macrotendências na busca de autoconhecimento da área.
Entendendo a importância dos espaços informais de formação, o presente
trabalho busca entender como as diferentes macrotendências se manifestam neste
espaço para propor uma intervenção pedagógica.
Palavras-chave: Macrotendência, Informal, Educação Ambiental

1.Introdução
A educação ambiental (EA) passa por uma crise interna (LAYRARGUES, 2012), para a
sociedade a EA é interpretada de uma maneira, enquanto para aqueles que a estudam o
cenário é outro (TOZONI-REIS, 2004; LAYRARGUES, 2012). Entende-se que a
formação de EA ocupa três espaços: o formal (aquele que se compreende na formação
dentro das instituições, acompanhada de métodos e teorias pedagógicas, possui
continuidade), o não-formal (ocorre em outras esferas sociais que não a escolar; possui
métodos e continuidade, geralmente exercida por museus e organizações não
governamentais - ONGs) e o informal (mídias que, em geral, instrumentalizadas ou
não, têm caráter interpretativo, sem comprometimento com a continuidade)
(AMÂNCIO, 2005). As tentativas de compreender a EA não se limitam a discutir os
espaços em que se manifestam, autores buscam organizar o campo da EA em categorias,
contudo é importante ressaltar que a classificação em teorias/tendências não vêm com
propósito de simplificação da área, mas sim busca o entendimento do seu contexto
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histórico e suas atuais ocorrências, como uma forma inclusive de autoconhecimento da
área. O autor Layrargues (2012) em seu artigo compreende a educação ambiental em
três macrotendências, cada qual com suas características específicas. O autor também
expõe brevemente os espaços que cada macrotendência ocupa. Discutir como estes
espaços são ocupados por certas macrotendências abre espaço para exploração de novas
estratégias que permitam macrotendências contra hegemônicas possam ocupar os
espaços formais e informais efetivamente. Este trabalho consiste numa proposta
pedagógica para a formação de professores com o objetivo de discutir sobre as
macrotendências e os espaços onde se manifestam usando como ponto de partida três
artes audiovisuais, entendendo que a arte tem o potencial de tornar as práticas
pedagógicas mais significativas para os participantes (RANGEL E ROJAS, 2014).

2.Materiais e Métodos
Foram selecionadas três representações artísticas audiovisuais de origens diferentes para
serem analisadas, duas atendendo a um propósito específico (propagandas) e a terceira
sendo uma obra cinematográfica. As propagandas utilizadas vêm de duas fontes
diferentes, uma feita pela Faber Castell nos anos 2000 (STARTANIMA, 2014) e outra
feita pelo Greenpeace (GREENPEACE, 2020). O filme analisado foi “O menino e o
mundo” de 2013 do diretor Alê Abreu. O intuito do trabalho é utilizar estas artes
audiovisuais como possíveis catalisadoras de discussão sobre o tema em sala de aula,
especificamente para professores que simpatizam com EA.

3.Resultados e Discussão
3.1.

Macrotendência Conservacionista

Layrargues (2012) define como macrotendência conservacionista àquela relacionada a
“Pauta Verde”, ou seja, preocupada com questões de preservação ambiental.
Comumente associamos esta macrotendência a pautas levantadas por movimentos
ambientalistas. O Greenpeace surgiu em 1971 com o nome “don’t make a wave
committee", era de um grupo composto por doze ambientalistas que organizaram
protestos contra o teste de armas nucleares nas ilhas Aleutas. Atualmente é reconhecido
pela representação das pautas ambientais, possuindo células em todo mundo. As peças
de marketing feitas pelo Greenpeace carregam pautas comuns para a célula que as
produzem, podendo ou não corresponder a pautas globais. O comercial aqui analisado
trata da preservação de tartarugas marinhas em extinção, foi divulgado em 2020 pelo
canal do YouTube da célula inglesa (Greenpeace UK) e por canais de TV do Reino
Unido.
Comumente em pautas como estas, há uso recorrente de espécies carismáticas.
Espécies carismáticas estão associadas a vertebrados grandes que tenham traços
comparativos à inteligência humana, ressaltando que, se necessário, qualquer espécie
pode se tornar cativante com devida propaganda (DUCAME, 2013). Nesse sentido,
Greenpeace fez uma propaganda usando de espécies carismáticas para discutir a
importância da criação de santuários marinhos para tartarugas. Acompanhamos no
vídeo, uma família de tartarugas migrando para casa no percurso encontram brocas de
extração de petróleo, após um acidente com as brocas a família tem que lidar com as
consequências deste acidente antrópico. Pode-se perceber outras estratégias além do uso
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de espécies carismáticas, como uma antropomorfização não somente das tartarugas (que
possuem caracteres humanos e falam) mas também da sociedade que as cercam,
morando em casas estruturadas, dirigindo e compondo um núcleo familiar. Estas
características podem ser qualificadas como antropomorfização, a aquisição destes
caracteres é um passo importante para desenvolvimento de empatia entre observadores e
espécies carismáticas (DUCAME, 2013).
Ao passo em que a propaganda se preocupa unicamente com a preservação de
espécies carismáticas sem a devida responsabilização daqueles que causaram os
acidentes antrópicos, fica claro a manifestação da macrotendência conservacionista.
Toda narrativa da propaganda direciona a atenção somente a como recuperar os
impactos das ações antrópicas, ressaltando que há uma alusão de que um coletivo total
(independente de ser ou não causador de tais acidentes) é responsável por preservar
aquilo que foi destruído, evidenciado pela frase final: “Não podemos mudar o passado,
mas podemos exigir um futuro melhor”. O uso de espécies carismáticas vivendo em
sociedades antropomorfizadas elucida bem a tendência conservacionistas como proposta
por Layrargues (2012) ao deixar claro o uso destas estratégias como estímulo de
empatia e sensibilização para a causa da preservação da espécie. É emblemático o modo
como a propaganda unifica a responsabilidade de conserto e causa dos danos à
"Humanidade".
Enquanto analisada pelas lentes da macrotendência conservacionista, a
propaganda é compreendida de uma maneira. Outros dos seus simbolismos, no entanto,
permitem uma interpretação questionável de que pode se tratar de uma macrotendência
crítica. Ao apresentar problemas estão ligados a empresas petrolíferas interpreta-se que
há uma preocupação do modo como o sistema hegemônico preda o meio natural,
contudo, ao arbitrariamente omitir a responsabilização específica de grupos, optando
pela criação de santuários de preservação, o Greenpeace ignora a necessidade de uma
preservação global ao preferir por soluções endêmicas. É importante o cuidado ao
analisar as propagandas de movimentos ambientalistas, a macrotendência
conservacionista se manifesta por falta de reflexão dos movimentos? Estas questões
podem direcionar a uma compreensão mais acurada do objeto estudado.
3.2. Macrotendência Pragmática
A macrotendência conservacionista foi a que predominou no campo da EA ao longo de
muitas décadas. Mesmo não sendo mais considerada como hegemônica nos dias de
hoje, ainda tem grande força em nossa sociedade, especialmente dentro dos movimentos
ambientalistas. A partir dos anos 90, com a modernização das indústrias e o avanço das
tecnologias, surge uma derivação da própria tendência conservacionista, para abranger
esse novo contexto – a macrotendência pragmática (LAYRARGUES, 2012).
A tendência pragmática está relacionada às ideias de Desenvolvimento
Sustentável e Consumo Consciente, ocasionando no que hoje conhecemos como
Economia Verde. É uma tendência a-histórica, não estando presente a preocupação com
a origem e a causa dos problemas ambientais. As práticas envolvidas com ela abrangem
a reciclagem de embalagens, diminuição da emissão de carbono, uso de materiais
biodegradáveis, impacto zero, entre outros (IBIDEM). Ela segue uma lógica
individualista de que o problema ambiental pode ser resolvido a partir do conhecimento
e da tecnologia, porém de forma “direta, automática, mecânica, como se fosse assim:
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conheceu... preservou” (TOZONI-REIS, 2004, p.33). Isso implica numa relação
homem-natureza utilitarista e que favorece a ação sobre a reflexão. Mesmo sendo
identificada no ensino formal e não-formal, a tendência pragmática tem maior espaço no
âmbito informal, sendo amplamente reproduzida pela mídia. Conta com protagonismo
de empresas e personalidades artísticas. Assim, esta tendência assume posição
ideológica hegemônica no campo da EA (LAYRARGUES, 2012).
A Faber-Castell é uma fabricante de lápis e canetas criada em 1761, hoje ocupa
grande parte do mercado. Atualmente promove sua marca sobre seu compromisso com a
natureza. Analisando uma propaganda feita pela empresa nos anos 2000, observamos
alguns elementos que sintonizam com a tendência pragmática como proposta por
Layrargues (2012). Comumente na prática da macrotendência pragmática no espaço
informal percebe-se uso de propagandas que causem aproximação sentimental e um
falso senso de contribuição para o comportamento “sustentável” da empresa
(LAYRARGUES, 2012). A Faber-Castell faz propaganda de um comportamento
“sustentável”, contudo, o plantio extensivo de pinheiros para fabricação de lápis causa
esgotamento de recursos hídricos e de nutrientes no solo, causando ainda, problemas de
saúde e risco de trabalho associados à silvicultura. Ao dizer que “faz lápis sem mexer
nas cores da nossa terra” a Faber-Castell cria uma sensação de preocupação com a
biodiversidade quando promove a monocultura.
Ainda pensando na aproximação sentimentalista e na criação de um sentimento
de responsabilidade sustentável distante da realidade, a propaganda faz uso de animais
da fauna local antropomorfizados para estabelecer empatia, estratégia que, como
discutido, é comum para usar (ou transformar) espécies como carismáticas (DUCAME,
2013). É emblemático também o uso da música “Aquarela do Brasil” cantada por uma
criança, o trecho escolhido também traz associações religiosas importantes para
compreensão das intenções da propaganda: “O Brasil do meu amor/ terra do nosso
senhor”. O uso destes elementos converge com o que se propõe a macrotendência
pragmática, os elementos da propaganda direcionam a uma responsabilização
individual, tornando um indivíduo “ambientalmente consciente e responsável” ao
consumir lápis que carreguem esta marca. Essa postura adotada pela Faber-Castell
representa uma questão central da tendência pragmática que é a apropriação indevida da
questão ambiental pelo Capital. Desenvolve-se um mercado em cima da discussão
ambiental, que não tem real preocupação com a preservação, e sim o lucro.
3.3.

Macrotendência Crítica

Ao contrário das tendências pragmática e conservacionista, que olham para a relação
entre homem e natureza de forma puramente biológica, a crítica entende não ser
possível analisar essa relação de outra forma que não permeada pelos aspectos sociais,
culturais, econômicos e políticos (TOZONI REIS, 2004). A EA crítica compreende a
sociedade pelos seus condicionantes sociais, historicamente construídos e que
continuam a ser reproduzidos pela ideologia dominante, politizando o debate acerca do
problema ambiental. Assim, esta tendência assume um posicionamento de
contra-hegemonia pelo seu caráter anticapitalista em defesa de um projeto de sociedade
que seja mais respeitoso à natureza e aos seres humanos (LAYRARGUES, 2012).
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Como peça artística para gerar a discussão acerca dessa tendência foi escolhido
o filme “O Menino e o Mundo”. O filme conta a história de uma criança em busca de
seu pai que deixou a família no campo para buscar trabalho na cidade. O menino
encontra realidades muito diferentes da sua, e conta com a ajuda de um senhor e um
jovem artesão em sua jornada. Com traços simples e bem coloridos, o desenho
apresenta uma mistura de texturas de giz de cera, lápis de cor e colagens para
representar a forma com que o menino vê o mundo. Essas características, bem como a
ausência de falas compreensíveis podem ser relacionadas à a busca por uma linguagem
“universal”.
Ao longo do filme o espectador entra em contato com diversas partes do
processo de fabricação de roupas. Conhecemos a realidade de um trabalhador rural em
uma fazenda de algodão e a exaustão que o trabalho pesado e repetitivo causa.
Acompanhamos o algodão até uma indústria têxtil onde centenas de trabalhadores
operam grandes máquinas para a produção de tecido – trabalho igualmente maçante e
cansativo. O tecido vira roupas que são exportadas em enormes quantidades dentro de
containers. A televisão, junto com outras mídias, exibe propagandas das peças de roupas
vendidas a altos preços. A animação apresenta, também, o processo histórico de
modernização da indústria e da agricultura e o êxodo rural. Estas questões parecem ser
representadas no filme quando o pai deixa a família em busca de trabalho na cidade. A
esperança de uma vida melhor na cidade não se concretiza. Os trabalhadores das
indústrias enfrentam péssimas condições de trabalho; além da possibilidade iminente de
serem demitidos e substituídos por máquinas.
O filme aproxima o espectador do processo industrial pela perspectiva dos
sujeitos oprimidos, cujo trabalho é explorado em função do lucro do patrão. No final da
animação, imagens reais de queimadas e desmatamento desenfreado causam um choque
de realidade; trazendo o mal causado à natureza por esse processo industrial. Essas
cenas parecem ter o objetivo de lembrar que, mesmo se tratando de uma história fictícia,
ela representa questões latentes da sociedade capitalista. A animação aborda, de forma
brilhante e didática, o problema ambiental como resultado da exploração da indústria e
do agronegócio. O filme apresenta uma visão histórica do desenvolvimento do capital, a
totalidade do processo industrial bem como suas implicações à natureza - podendo
contribuir para uma visão contra-hegemônica. Essa perspectiva se aproxima à
macrotendência crítica da EA. Entender que o sistema capitalista explora a natureza e o
trabalho humano para gerar lucro corrobora com a compreensão de que para solucionar
o problema ambiental é preciso mudar a lógica que rege a forma como a sociedade se
relaciona com a natureza.
4. Considerações finais
Layrargues (2012) indica que a EA crítica ainda se encontra muito restrita aos
ambientes universitários, mais especificamente na pós-graduação. A superação do
sistema hegemônico capitalista só pode ser realizada de forma coletiva, para isso é
necessário expandir a discussão da EA crítica para outros âmbitos da sociedade. O autor
propõe diversas ações que podem contribuir para a democratização desse conhecimento;
uma delas é a inserção no campo da EA formal e informal, que atualmente são
dominadas pela tendência pragmática. A animação “O menino e o mundo” possui
características que se aproximam à tendência crítica e pode representar um avanço em
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relação à coletivização dessa discussão. O filme apresenta a possibilidade de ser levado
para os espaços formais de educação. Rangel e Rojas (2014) apontam como a arte
sensibiliza, e pode motivar a busca por conhecimento. As autoras entendem que a
articulação entre arte e ciência contribui para uma visão de totalidade do mundo e da
relação homem-natureza. O contato com “O menino e o mundo”, mediado pelo
professor pode contribuir para “uma abordagem pedagógica contextualizadora e
problematizadora das contradições do modelo de desenvolvimento dos mecanismos de
acumulação do Capital” (LAYRARGUES, 2012, p. 398). Ao colocar em conflito o filme
e as outras peças audiovisuais que representam as macrotendências, o contraste
evidencia qual macrotendência busca um projeto civilizatório mais harmônico.
Layrargues (2012) foi cirúrgico ao definir as características das
macrotendências, ao interpretar como cada macrotendência ocupa os espaços de
formação informal de EA, encontra-se o proposto em seu artigo. A prática pedagógica
partindo dos tópicos aqui discutidos abre espaços de diálogos importantes para uma
compreensão holística da EA.
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Abstract. The present research intends to demonstrate the contradiction existing
in studies that deal with the difficulties imposed on professors and students in
the emergency education model put into practice to replace face-to-face
teaching during the Covid-19 pandemic period. Based on historical-dialectical
materialism, the existing contradiction is analyzed in assessments that consider
the emergency education model to be adequate, although they recognize it as
excluding it for a significant number of students. This contradiction finds a solid
critical basis in the studies of Dardot and Laval (2016), Chauí (2018) and
Saviani (2020), especially regarding the role of the public, free, quality and
democratic university. The research provided expansion of theoretical
knowledge and critical analysis on the subject that enriched the efforts being
made to conclude the master's dissertation, a study that gave rise to the
discussion data. The research contributes to studies that seek to understand
emergency remote teaching beyond its phenomenal appearance, and can
contribute to the formulation of alternatives to neoliberal standards in our
schools.
Keywords: Remote teaching. Online teaching. Student.
Resumo. A presente pesquisa pretende demonstrar a contradição existente em
estudos que tratam das dificuldades impostas a docentes e discentes no modelo
de ensino emergencial colocado em prática para substituir o ensino presencial
no período da pandemia de Covid-19. Tendo por fundamento o materialismo
histórico-dialético, analisa-se a contradição existente em avaliações que
consideram o modelo de ensino emergencial adequado, embora o reconheçam
como excludente para um número significativo de estudantes. Tal contradição
encontra sólida base crítica nos estudos de Dardot e Laval (2016), de Chauí
(2018) e de Saviani (2020), especialmente quanto ao papel da universidade
pública, gratuita, de qualidade e democrática. A pesquisa proporcionou
ampliação do conhecimento teórico e da análise crítica sobre o tema que
enriqueceu os esforços que vêm sendo realizados para conclusão da
dissertação de mestrado, estudo que deu origem aos dados da discussão. A
pesquisa contribui com estudos que buscam compreender o ensino remoto
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emergencial para além da aparência fenomênica, e pode contribuir para a
formulação de alternativas aos padrões neoliberais em nossas escolas.
Palavras-chave: Ensino remoto. Ensino online. Discente

1. Introdução
A pandemia de Covid-19, desencadeada a partir da disseminação do coronavírus pelo
mundo, transformou as formas de socialização e teve repercussões drásticas na
organização do trabalho docente nas instituições de ensino. Foi possível vivenciar estes
impactos como discente do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e
Ambiental do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras, ingressante
no ano de 2020, dado que o ensino remoto emergencial passou a ser, a partir de maio de
2020, parte da realidade objetiva do programa, e, portanto, objeto de investigação
científica dadas às inúmeras dúvidas, curiosidades e inquietações que se somaram às
aflições que já vinham sendo acumuladas a longa data, quanto à educação escolar pública
brasileira.
Assim, o Ensino Remoto Emergencial se configura no objeto de estudo da
dissertação que se pretende defender junto ao referido Programa de Mestrado. E, em
atenção aos pressupostos metodológicos exigidos em tal esforço, delimitou-se a vastidão
de possibilidades, na escuta de docentes do curso de Pedagogia de uma Universidade
Federal de Minas Gerais frente aos desafios que lhes têm sido impostos na experiência
do modelo de ensino remoto e a realidade institucional que têm enfrentado no período de
isolamento social exigido pela pandemia do Covid-19.
O referencial teórico do estudo proposto encontra-se no materialismo históricodialético de Marx e Engels e nas reflexões pertinentes acerca do capitalismo e da
sociedade burguesa na qual estamos inseridos. Apoia-se, portanto, em um olhar crítico da
realidade objetiva, que aborda, além dos estudos de Marx e Engels (2010), as reflexões
contemporâneas de Dardot e Laval (2016), especialmente quanto ao neoliberalismo, bem
como as assertivas de, Saviani (2019) e Chauí (2018) no que se refere aos parâmetros
históricos e filosóficos essenciais para a análise da educação superior pública, que é
central na pesquisa. Além de contextualizarem criticamente a realidade da universidade
pública brasileira, o autor e a autora promovem importantes reflexões acerca da realidade
que vem sendo enfrentada por docentes, discentes, pessoal técnico e terceirizados que
atuam nas universidades públicas, combatendo criticamente as interferências que a
ideologia neoliberal coloca em prática nos espaços escolares no mundo e no Brasil.
A metodologia adotada, seguindo Minayo (2009), partiu da seleção, delimitação e
formalização do problema de pesquisa, assim, definido: Quais os desafios enfrentados
pelas professoras e pelos professores do curso de Pedagogia de uma Universidade Federal
de Minas Gerais frente a modalidade do Ensino Remoto Emergencial?
Optou-se por fazer um levantamento sistemático da bibliografia publicada sobre o
tema de pesquisa, a fim de conhecer o estado da arte e obter dados significativos para
prosseguir nas investigações, bem como, contribuir com as reflexões críticas propostas
para a pesquisa. Feito isso, o estudo prevê uma etapa de pesquisa de campo (Minayo,
2009), na qual pretende-se entrevistar ao menos 8 (oito) docentes do curso de Pedagogia
de uma Universidade Federal, distribuídos nos 8 (oito) semestres letivos do curso e que
estiveram e estejam atuando no ensino remoto emergencial desde a sua implantação. A
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previsão é de que as entrevistas ocorram de modo online, através do Google Meet, ou
outra plataforma sugerida pela entrevistada ou entrevistado, em dia e horário previamente
agendados. As entrevistas serão gravadas, sem qualquer identificação das voluntárias ou
voluntários, a fim de garantir privacidade das pessoas participantes. O material coletado
será transcrito e em seguida será analisado consoante a técnica de análise de conteúdo de
Bardin (2016). As categorias encontradas serão, então, analisadas criticamente, visando
contribuir com a compreensão científica do modelo de estudos colocado em prática no
período da pandemia.
Portanto, restando pendente, no momento, a fase de qualificação da pesquisa e de
entrevista, abordaremos os resultados levantados na etapa do estado da arte e na
complementação da bibliografia que sustenta as reflexões teóricas. Tratando-se de
uma pesquisa ainda em fase de construção, apresenta-se, por oportuno, uma breve síntese
do material coletado e opta-se, dada a brevidade que o modelo de resumo expandido
impõe, o destaque de um dos aspectos que chamam a atenção pela contradição observada,
qual seja, a exclusão digital dos discentes universitários frente ao modelo de estudos
adaptado que se colocou em prática no período de enfrentamento da pandemia.

2. O Estado da Arte
No levantamento do tipo Estado da Arte exige-se que o pesquisador ou pesquisadora siga
um protocolo formal de busca das pesquisas já concluídas sobre o tema de seu interesse.
Procedeu-se, tendo em atenção o rigor metodológico exigido, em busca nas plataformas
LILACS, SCIELO, BDTD, bem como as revistas científicas: Ciência & Educação,
Revista de Avaliação da Educação Superior, Educação em Revista, Revista Digital de
Investigacion em Docência Universitária, Educação & Pesquisa, Educação & Sociedade,
Revista Brasileira de Educação e Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação.
Foram utilizados como filtros o período de abrangência de 2020 e 2021 e as palavras de
buscas foram fixadas com testes prévios na própria plataforma da SCIELO. No final
desse levantamento foram fixados os seguintes conjuntos de palavras-chaves combinadas:
(ensino/ remoto/ docentes), (educação a distância/ pandemia/ Brasil), (pandemia/
pedagogia/ ensino), (educação/ pandemia/ neoliberalismo), (desafios/ docentes/ ensino),
combinadas entre si pelo operador booleano “AND”. Na plataforma de busca BDTD foi
observada necessidade de uso do descritor “ensino superior” no conjunto de palavraschaves (desafios/ docentes/ ensino). Foram, então, pré-selecionados 137 (cento e trinta e
sete) documentos que se relacionaram ao tema do presente estudo. Esses tiveram, então,
seguindo a metodologia de busca proposta, análise de título e resumo, através da qual
foram considerados na seleção os seguintes critérios de inclusão: documentos que
tivessem o resumo incluído na publicação; abordassem a educação superior; tratassem do
contexto da educação pública brasileira; abordassem os aspectos vinculados ao trabalho
docente; abordassem o ensino remoto emergencial, ainda que com nomenclatura diversa.
Como critérios de exclusão foram fixados: trabalhos que traziam análise restritiva de
adaptações de currículos, fuga do tema e objeto da presente pesquisa, como por exemplo,
foco exclusivo na perspectiva do docente do ensino privado, ou fossem indicações
repetidas, duplicadas na mesma base de pesquisa ou o mesmo texto indicado por bases
diferentes.
Como resultado, foram localizados 7 (sete) estudos para análise integral. No
entanto, passando à análise mais detalhada observou-se necessidade de exclusão de mais
um dos textos, haja visto que na descrição de métodos foi evidenciado o foco daquela
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pesquisa limitado à análise da realidade enfrentada por docentes de instituições de ensino
superior privada. Feito o ajuste necessário a análise integral foi realizada tendo por objeto
6 (seis) estudos, os quais estão relacionados na tabela 1 a seguir.
Tabela 1: Textos selecionados para análise
Referência

Posicionamento

CAMACHO, A. C. L. F. Ensino remoto em tempos
de pandemia da covid-19: novas experiências e
desafios. Online Braz. J. Nurs. 2020.

Visão positiva do ensino remoto;
menciona o desafio de acesso aos
meios tecnológicos.

OLIVEIRA, W. A. de et al. Implicações da covid-19
para a educação e reflexões para a psicologia
escolar. PEPSIC. 2021.

Visão positiva do ensino remoto;
admite exclusão por falta de
acesso.

MEDEIROS, A. A. et al. Análise do ensino em
fisioterapia no Brasil durante a pandemia de
COVID-19. Fisioter. Mov. (Online), v. 34, 2021.

Imparcial; menciona o desafio de
acesso aos meios tecnológicos.

SANTOS, G. M. R. F. et al. COVID-19: ensino
remoto emergencial e saúde mental de docentes
universitários. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.
(Online), 2021.

Sensível aos desafios relatados
pelos docentes.

SANTOS, L. L. et al. Transição do ensino
presencial para o remoto em tempo de COVID-19:
perspectiva docente. Sci. Med. (Porto Alegre,
Online), 2021.
SILVEIRA, A. Estratégias e desafios do ensino
remoto na enfermagem. Enferm Foco, 2020.

Visão positiva do ensino remoto,
admitindo exclusão por falta de
acesso. Perspectiva de efetivação
após pandemia.
Visão positiva do ensino remoto,
admitindo exclusão por falta de
acesso.

Fonte: AUTORAL, 2021.

Os textos foram selecionados buscando levantar a realidade docente enfrentada no
ensino remoto emergencial.
Neste levantamento, um dado chamou bastante atenção, pois esteve presente em
mais da metade dos estudos. A maior parte dos estudos selecionados incluiu nas reflexões
o reconhecimento de que o modelo de ensino remoto colocado em prática na pandemia
gerou exclusão de inúmeros discentes, mas, em atitude que se observa contraditória,
registraram a validação da experiência como positiva, inclusive, com posicionamento de
que o modelo poderá ser continuado, ainda que parcialmente, num futuro pós-pandemia.
Almeja-se, por ora, refletir mais detidamente quanto a tais avaliações.
A pergunta que se impõe é: como validar um modelo de estudo para a
universidade pública brasileira que exclui grande parte do corpo discente, que vai contra
a função social da própria Universidade, sua razão de existir? Como se manter insensível
à realidade de exclusão de número significativo de estudantes frente a um direito
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conquistado? Como defender uma prática excludente numa perspectiva de país
democrático?
Das inúmeras respostas possíveis busca-se no materialismo histórico-dialético
fundamento para reflexão ante a realidade. Levando-se em consideração a organização
escolar a partir da década de 1970, há que se esclarecer que a crise capitalista ocorrida
naquela época levou à necessidade de reestruturação dos processos produtivos e via de
consequência, alterou as exigências quanto à qualificação da classe trabalhadora. A
exigência passou a ser por flexibilidade. Assim, segundo Saviani (2019) a lógica
econômica desviou-se das “demandas coletivas” para se consolidar na “satisfação dos
interesses privados.[...] É o crescimento excludente”, a “pedagogia da exclusão”
(SAVIANI, 2019, p. 430), que prepara os indivíduos para se sentirem culpados quando
não alcançam os objetivos de empregabilidade (SAVIANI, 2019). A lógica da pedagogia
da exclusão consiste, então, numa mudança de paradigma. Como o capital não será capaz
de suprir as demandas de um grupo cada vez maior da sociedade, a lógica se inverte e o
trabalhador e a trabalhadora passam a ser responsáveis por sua própria exclusão. Eis,
portanto, uma das razões pela qual a exclusão de estudantes do ensino remoto não tem
sido vista como suficiente para uma avaliação crítica da experiência. Se o ou a estudante
restam excluído ou excluída, cabe a ele ou a ela lutar por sua inclusão, ainda que, à luz
das condições criadas para manutenção da lógica do capital, de acúmulo constante de
lucro, se saiba de antemão que muitos e muitas jamais serão incluídos ou incluídas, não
importa o quanto se esforcem.
Outro aspecto importante que se relaciona com a insensibilidade da exclusão
gerada pela educação digital está no potencial que esta tem de gerar acúmulo constante de
lucro. Nas palavras de Santos (2021), o ensino digital tem sido protegido de críticas
porque guarda em si possibilidades de se tornar muito rentável, haja visto que reduz
custos, precariza o trabalho docente, dificulta protestos discentes, de docentes e demais
trabalhadores e trabalhadoras da área da educação, por “acabar com processos
deliberativos presenciais difíceis de controlar; [...] por permitir censurar ou neutralizar
mais eficazmente professores progressistas, inconformistas, dissidentes” (SANTOS,
2021, p. 315).
Destaca-se, pois, dois aspectos gerais que naturalizam as injustiças e agudizam as
desigualdades que atravessam a realidade social brasileira. Ambos relacionam-se com a
ideologia neoliberal dominante, embora estejam vinculados a forças distintas. No
primeiro caso observa-se o modo de agir e se ver no mundo sob a perspectiva do “sujeito
neoliberal”, individualista e nada crítico (DARDOT e LAVAL, 2016). No segundo,
evidencia-se a crítica ao capital e ao fundamento da sociedade burguesa, que, centralizada
na lógica do lucro a qualquer preço, leva a exploração da classe trabalhadora a limites
cada dia mais extremos (SAVIANI, 2019).

3. Considerações finais
A pandemia vem evidenciando as desigualdades sociais e a brutalidade da exploração de
seres humanos pelo capital. No entanto, mesmo em estudos que se dedicaram à
compreensão do fenômeno do ensino remoto no contexto do ensino superior público,
observa-se a validação do modelo de ensino emergencial, apesar da admissão de que este
se mostrou altamente excludente no que se refere à participação discente.

323

Ressalta-se que a pesquisa que embasou os resultados aqui apresentados traz a
proposta de análise da realidade docente. No entanto, registrou-se a ocorrência da
exclusão discente como um fato extremamente importante, que não poderia deixar de ser
abordado.
A contradição somente vem reforçar a necessidade de superação da lógica
neoliberal, para a qual a análise crítica dos fenômenos tem sido um caminho de
resistência viável.
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Abstract. This work aims to analyze the formative contributions of PIBID-BIO 20122013 of UFLA in the pedagogical practice of teachers and teachers of basic education,
once scholarship holders. Three statements were identified in the statements that to
some extent can contribute to understanding what was incorporated by teachers:
critical-contextual knowledge, attitudinal knowledge and PIBID: enchantments, paths
and processes. In the analysis, it was observed that the participants expressed a
certain criticality about the educational processes, demonstrated active attitudes
about the challenges of teaching and understand that the formative activities were
fundamental to understand the role of the educator beyond the contents.
Keywords: Teacher Training, PIBID, Biology.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições formativas do
PIBID-BIO 2012-2013 da UFLA na prática pedagógica de professoras e professores
da educação básica, outrora bolsistas. Foi identificado nas falas três enunciados que
em certa medida podem contribuir para compreendermos aquilo que foi incorporado
pelos professores: saber crítico-contextual, saber atitudinal e PIBID: encantamentos,
caminhos e processos. Na análise, foi observado que os participantes expressaram
certa criticidade sobre os processos educativos, demonstram posturas ativas sobre os
desafios da docência e entendem que as atividades formativas foram fundamentais
para compreenderem o papel do educador para além dos conteúdos.
Palavras-chave: Formação de Professores, PIBID, Biologia.

1. Introdução
Segundo Moryama et al, (2013), com a chegada do PIBID muitos estudos foram
realizados sobre o programa. Esses estudos têm focado na aprendizagem dos licenciandos
e/ou professores das escolas (supervisores) e nos subprojetos do PIBID. Segundo
Moryama et al, (2013), o PIBID é um espaço de troca de experiências entre os futuros
professores, relacionando os conhecimentos apreendidos na academia com a atuação
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docente, e com orientação e supervisão dos professores das escolas. O que pode promover
motivações entre todos os envolvidos neste processo.
O PIBID é uma política pública desenvolvida para qualificação e valorização da
formação inicial de professores da educação básica. Criado no contexto da Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, por meio do
Decreto N°. 6755/2009, de 29 de janeiro de 2009, no qual também regula a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no fomento a
programas de formação inicial e continuada.
Os bolsistas dentre algumas atribuições, devem em conjunto com os
supervisores/as das escolas e coordenadores/as dos projetos, desenvolver planos de ação
de forma a compartilharem práticas, para melhoramento do ensino/aprendizagem dos
estudantes, tanto dos alunos da escola básica, como dos futuros professores. É relevante
conhecer para compreender as atribuições dos bolsistas, uma vez que suas relações/ações
conjuntas são importantes para a efetivação das práticas (HEITOR, 2017).
Sendo assim, nosso objetivo é discutir e refletir as influências do Pibid na prática
pedagógica de professoras (es) que participaram do subprojeto de Biologia dos anos
2012-2013 da UFLA Edital n°36/2012/PRG/UFLA.

2. Desenvolvimento
O subprojeto PIBID-BIO 2012-2013 da UFLA seguiu duas linhas temáticas: (1)
elaboração e desenvolvimento de oficinas, minicursos, fóruns e atividades para formação
inicial e continuada de professores de Ciências e Biologia; (2) a elaboração de material
instrucional acerca da educação ambiental (das escolas em diversificar o ensino de
biologia) nas escolas públicas de Lavras e região. Essa ação, tinha como objetivo
promover atividades para estudantes de educação básica (fundamental e médio) de seis
escolas da região e para contribuir na formação continuada dos professores. As atividades
também tinham o objetivo de discutir e refletir sobre a educação ambiental e conservação
da biodiversidade.
A proposta foi dividida em três módulos, por ordem de ação: I- seleção e
preparação dos bolsistas licenciandos; II- oficinas e palestras para formação inicial e
continuada e III- intervenção na escola. Os projetos de intervenção foram: projeto de
Museu, projeto de trilha, projeto teatro de máscaras e projeto terrário/macaquices.
O PIBID biologia seguiu os temas estruturantes para o ensino de ecologia: biomas,
interações ecológicas, habitat, nicho, sistemas de acasalamento, ecossistema,
antropização, conservação e extinção.

3. Metodologia
Após passados 7 anos desde o fim das atividades deste Programa, analisamos relatos de
“ex pibidianos” que atuaram na educação básica depois da vivência no Programa. Suas
falas foram analisadas pelo método de análise discursiva no referencial do Círculo de
Bakhtin, o cotejo de enunciados. Esse referencial aborda aspectos filosófico-sociológicolinguístico-antropológico. Os enunciados são dialógicos, ou seja, não existem de forma
isolada, tampouco existem de forma estanque, mas formam uma rede em que se
relacionam e se interferem na construção e expressão de cada um. “Cada enunciado é
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repleto de ecos e ressonâncias de outros enunciados produzidos, sendo que podem se
rejeitar, confirmar, completar e se basear um no outro.” (BAKHTIN, 2003, p. 297).
É fundamental na análise bakhtiniana entender que a análise de um enunciado terá
como resultado um outro enunciado. Sendo assim, procuramos desenvolver enunciados
dentro de esferas de compreensão do saber, que são construídas a partir dos limites
epistemológicos de áreas de conhecimento constituídas discursivamente nos campos do
conhecimento científico.
O recorte foi feito da seguinte forma: para compreendermos as influências do
Programa na prática pedagógica dessas pessoas, a pesquisa se limita apenas aos exbolsistas que em algum momento de sua carreira, ministraram aulas na educação básica.
Sendo assim, participaram desta pesquisa, 4 professoras e 2 professores, tendo suas
identidades resguardadas: Adele, Gisele, Vanessa, Solange, Leonardo e Flávio. Todos
com formação em Ciências Biológicas/licenciatura, participantes do PIBID-BIO 20122013.

4. Resultados e Discussão
Após a leitura de diversos artigos científicos baseados em um referencial teórico marxista,
“encontramos” enunciados que podem nos ajudar a compreender em certa medida como
a experiência vivenciada no Subprojeto PIBID Biologia 2012-2013 da UFLA influenciou
a prática pedagógica de professoras e professores.
As instâncias enunciativas serão descritas brevemente no quadro 1:

Instâncias enunciativas

Descrição dos enunciados

saber crítico-contextual

saber atitudinal:
docência

desafios

Essa instância se refere aos saberes que os
professores transparecem ao falarem sobre
a própria prática docente.
da Este enunciado, se refere às posturas e
comportamentos dos participantes diante
de situações vividas durante a atuação na
educação básica.

PIBID: encantamentos, caminhos
e processos

Esse enunciado emerge das falas dos
educadores, diferente dos demais
enunciados discutidos. Este se refere aos
elementos trazidos pelos participantes em
relação ao tempo-espaço PIBID-BIO
2012-2013.
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Segundo Marx (1978) interpretar a realidade não é suficiente, é necessário
transformá-la. Portanto, é imprescindível a superação da realidade, não só a partir da
compreensão de seus condicionantes, mas colocando-a na materialidade concreta.
Em relação ao saber crítico-contextual, fundamental na teoria pedagógica
dialética, se refere a compreensão das condições sócio-históricas, desta, emerge a prática
educativa (SAVIANI, 1996). O educador precisa ser capaz de fazer uma leitura crítica da
realidade, identificar seus condicionantes, compreender as relações vigentes na sociedade,
e isso requer responsabilidade.
Os participantes trouxeram aspectos que dialogam com este saber, como em uma
das falas a seguir:
“Nesse espaço formativo, entendi que a Biologia, enquanto disciplina, vai
muito além dos conceitos, teorias, postulados e dogmas. Ela é parte essencial
na formação de sujeitos críticos e reflexivos e por isso, precisa trabalhar de
modo interdisciplinar [...] Solange

Ao refletirmos essa fala compreendemos que a escola se relaciona dialeticamente
com a sociedade, portanto, percebe-se que há elementos condicionantes como as
desigualdades sociais e relações de poder. A professora Solange e os demais participantes,
conseguem pensar a prática docente como ferramenta de luta, transformação social, pois
entendem que a educação, mesmo que de forma secundária, influencia o elemento
determinante, ou seja, seus condicionantes.
O segundo enunciado “saber atitudinal: desafios da docência” corresponde aos
comportamentos adotados pelos professores diante dos desafios que relataram, como:
clareza, atenção às dificuldades, diálogo, respeito, responsabilidade, entre outros
(SAVIANI, 1996). Isso implica no domínio de “competências que se prendem à
identidade e conformam à personalidade do educador, mas que são objeto de formação
por processos tanto espontâneos, como deliberados e sistemáticos” (SAVIANI, 1996,
p.148):
[...] houve escola em que a diretora vinha logo após de minha entrada na sala
de aula e solicitava que eu fizesse a aula toda ditada para os estudantes
copiarem [...] "Eu suportei durante um tempo, pois estava sem jeito na escola
ainda e queria conquistar a confiança dos alunos. Então não pude entrar em
conflito com a diretora nesses momentos. Mas logo me cansei e cheguei a
avaliar junto à direção que iria pedir pra me retirar da escola. Fizeram uma
reunião comigo, com alguns profissionais da escola que tive mais proximidade
junto.”

Essa posição ativa diante das situações colocadas pela direção, demonstra que
algumas escolas exercem relações de dominação e de descaracterização do papel do
professor. Esse relato é muito importante, pois o Professor Flávio passou por uma situação
onde a escola não aceitava suas metodologias e por não aceitar, coagia-o a fazer aquilo
que era pedido. Tirando toda a autonomia do professor que se formou para atuar na escola.
Além disso, a orientação de dar aulas ditadas foge da compreensão que este
Professor tem de educação. Que entende o trabalho pedagógico como processo de
mediação: a passagem dos educandos numa percepção acrítica para uma percepção crítica
(SAVIANI, 2017).
Na terceira instância, "PIBID: encantamentos, caminhos e processos”, os
participantes citaram algumas questões como “metodologias ativas”, “articulação entre
teoria e prática”, “planejamento e ação” entre outros. Como na fala:
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“Outro aspecto fundamental foram as diversas metodologias estudadas e
desenvolvidas no PIBID que proporcionaram uma maior articulação entre
teoria e prática como: música, filmes, documentários, histórias em quadrinhos,
jogos didáticos, poemas, pinturas, modelos, teatro, teatro de fantoches, teatro
de máscaras, júri-simulado, animação, cartazes, dança, pintura, materiais
recicláveis entre outros.” Adele

As atividades foram trabalhadas de maneira que os conceitos científicos tivessem
em diálogo com outros conhecimentos sistematizados, como a arte. Sem abrir mão de
problematizar o contexto social. Para isso, os bolsistas, incluindo as supervisoras, foram
imersos em uma formação nesse sentido, buscando formas de trabalhar dessa maneira.
As metodologias pedagógicas, em especial as metodologias chamadas “ativas”, podem
agir no sentido formativo do professor com o aprimoramento do aspecto pedagógico do
ensino em contraposição às metodologias conservadoras. Segundo Berbel (2011), incluir
na prática docente metodologias que propiciem desafios, curiosidade, criatividade e
autonomia do estudante pode provocar sentimentos de conquista e motivação pela busca
de conhecimento em ambos os personagens, professor e aluno. Além disso, a criatividade,
as atividades lúdicas, a criação, o conhecimento, fazem parte da evolução histórica e
cultural do mundo, inclusive do progresso da ciência e da tecnologia (RANGEL &
ROJAS, 2014). As potencialidades de trabalhar o ensino de ciências em diálogo com as
formas sensíveis de enxergar o mundo se torna um apelo pertinente à prática pedagógica,
pois a sensibilidade promove a construção do conhecimento a partir daquilo que é mais
próximo das pessoas.

5. Considerações Finais
Sobre o enunciado “saber crítico-contextual”. Essa forma de enxergar e pensar a prática
pedagógica foi algo muito intenso nas atividades propostas do PIBID e se expressam
nestes relatos, alguns em palavras que remetem o assunto, e pela segurança em dizerem
que o papel que desempenham têm seu lugar, evidenciando a valorização que possuem
de si mesmos enquanto agentes transformados por uma formação crítica.
Ao refletirmos sobre a segunda instância, a principal mudança no processo de
divisão de trabalho é a separação entre produto e o processo de produção. As práticas
pedagógicas tornam-se independentes do professor podendo ser alienadas e manipuladas
como qualquer outro produto, como exemplo os “pacotes didáticos” (SÁ 1986). O
educador possui cada vez menos domínio sobre seu trabalho. Sendo o tempo para pensar,
organizar e planejar cada vez menor (ABREU & LANDINI, 2003). Compreendemos
portanto, que há uma descaracterização da profissão, onde o professor precisa atender às
demandas colocadas pelos seus superiores que por sua vez atendem outros níveis
hierárquicos como o Estado, por exemplo. Dessa forma, a autonomia deve ser conquistada,
pois, não é vista como um direito.
E por último, sobre o terceiro enunciado. Compreendemos que por meio da arte e
seu encantamento, o educador pode compreender o seu papel para além dos conteúdos
que ensina, pois os conteúdos foram construídos pela sociedade, assim como as
desigualdades sociais; os conceitos científicos são uma forma de compreender a realidade,
assim como outros conhecimentos (arte, história, filosofia, sociologia, religião…) e todos
estes cumprem seu papel. Sendo assim, os conceitos científicos devem ser trabalhados a
partir da realidade dos alunos e daquilo que eles possam ter de mais próximo, por isso a
arte. Para que os educandos possam se apropriar deste conhecimento e fazer uma leitura
científica do mundo.
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Abstract. This work analyzed the reflections presented in the discipline of History
and Philosophy of Biology through activities carried out by the students of the
discipline. We used the speeches of the subjects who participated in the research
when commenting on the practices that were carried out through the junction of
cinematographic works, articles and discussions, in which, from the speech
categorization method, we seek to understand which are the most frequent ideas
in this group. With this, we recognize that the participants pointed the cinema to
the construction of the historical and philosophical context in science and
biology, discussions that raised the formation of critical thinking, the dialogue
between films and articles, as well as the method of teaching the same allied to
practice teaching as something pleasurable for learning.
Keywords: History and Philosophy of Biology, cinema, critical thinking.
Resumo. Este trabalho analisou as reflexões apresentadas na disciplina de
História e Filosofia da Biologia através de atividades realizadas pelos estudantes
da disciplina. Utilizamos as falas dos sujeitos que participaram da pesquisa ao
comentarem sobre as práticas que foram realizadas através da junção de obras
cinematográficas, artigos e discussões, em que a partir do método de
categorização de falas buscamos entender quais as ideias mais frequentes neste
grupo. Com isso, reconhecemos que os participantes apontaram o cinema para
construção do contexto histórico e filosófico na ciência e na biologia, discussões
que suscitaram a formação do pensamento crítico, o diálogo entre filmes e
artigos, bem como o método de ensino do mesmo aliado a prática pedagógica
como algo prazeroso para o aprendizado.
Palavras-chave: História e Filosofia da Biologia, cinema, pensamento crítico.

1. Introdução
Toda e qualquer produção científica e tecnológica se faz a partir da construção social e
histórica acumulada através de conhecimentos elaborados pelos seres humanos através
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do tempo, onde segundo Nascimento Junior (2010), cada época que vivemos é marcada
por novas descobertas que se aprimoram através de um longo caminho, fato que
aconteceu inclusive com a Biologia.
A Biologia enquanto área do conhecimento propõe o estudo da natureza e dos
seres vivos, ressaltando- se a importância da história e filosofia da biologia no sentido
de garantindo a preservação de tal ciência em seu âmbito pleno (EL- HANI et al, 2004;
GASTAL, 2006; MAYR, 1998).
Durante o século XIX e parte do século XX, Segundo Tedesco (2014), a função
de formar similarmente os sujeitos não se obeteve como o esperado, tendo em vista que
especialmente a educação em níveis superiores favorecem as elites, mostrando que
nesses períodos a educação foi ligada diretamente a política, fato mudado a partir da
segunda metade do século XX, a qual observou- se um sentido de responsabilidade pela
formação em seu sentido social, não prosseguindo nas últimas décadas, onde pode- se
observer a educação novamente inserida no sentido econômico e mercadológico
(TEDESCO, 2014).
Neste sentido, Segundo Matthews (1995), é importante a promoção na formação
de professores em pelo menos três aspectos formativos, sendo eles o conhecimento e a
apreciação da ciência que ensina, compreensão da história e filosofia das ciências e
teoria ou visão educacional que irforme suas atividades na sala de aula, indo de encontro
ao que é apresentado no currículo de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas
na disciplina de História e Filosofia da Biologia, buscando a construção de estudantes
com vasta visão do que é a Biologia enquanto ciência.
Devido ao momento que nos encontramos, com pandemia do Covid 19, a
disciplina está sendo ofertada em modo remoto, buscando o despertar do encantamento
nos 13 estudantes que se encontram matriculados e cursando a mesma, com a
contemplação de obras cinematográficas associadas a disciplina, além de leituras de
artigos que suscitam ainda mais a conexão dos mesmos.
Este trabalho não busca discussões finitas sobre o diálogo entre cinema e história
e filosofia da biologia, mas sim contribuir para a formação de atribuições de diálogos
fomentados através da observação de futuros professores de biologia da Universidade
Federal de Lavras- UFLA.

2. Desenvolvimento
Este trabalho foi elaborado durante a disciplina História e Filosofia da Biologia, que faz
parte do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Lavras
(UFLA) e está sendo ofertado no segundo semestre do ano de 2021.
O principal objetivo da disciplina é discutir a partir de filmes e artigos científicos
a construção das Ciências Biológicas. Abaixo é apresentado um quadro (QUADRO 1)
que exibe o caminho que foi proposto durante o bimestre.
Com a atual conjuntura de ensino em período de isolamento social, as aulas são
ministradas através de videoconferência entre os estudantes, através de um serviço de
comunicação da internet chamado Google Meet.
Quadro 1: Caminho percorrido na disciplina
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Período histórico

Filmes

Artigo

Início do século XX

“Sonhos Tropicais (André Sturm, 2001)

Início da década de 20

O Vento Será Tua Herança (Stanley Kramer,
1960)

Mundo mítico das
culturas tribais

“Onde Sonham as Formigas Verdes”
(Herzog, 1984).

(NASCIME
NTO
JUNIOR,
2020, no
prelo)

Filosofia da antiguidade
clássica

“Sócrates” (Rossellini, 1971).

(NASCIME
NTO
JÚNIOR E
SOUZA,
2014)

Idade Média

“O Físico” (Stolz, 2014).

(NASCIME
NTO
JÚNIOR E
SOUZA,
2015)

A filosofia no início da
idade moderna

"Descartes" (Rossellini, 1974)

(NASCIME
NTO
JÚNIOR E
SOUZA,
2012)

A passagem da Idade
Média à
Contemporânea

“Danton e o Processo da Revolução” (Wajda,
1982)

(NASCIME
NTO
JÚNIOR E
SOUZA,
2015)

Ideias biológicas do
século XIX

“O Desafio de Darwin “(John Bradshaw,
2010) e “A História de Louis Pasteur”
(William Dieterle, 1936)

(NASCIME
NTO
JÚNIOR E
SOUZA,
2016)

Não
utilizamos

Os estudantes participaram de aulas virtuais que antecedem a apreciação dos
mesmos as obras cinematográficas solicitadas, assim como suas colocações através dos
artigos lidos, exceto os dois primeiros filmes que são “Sonhos Tropicais” e “O vento
será Tua Herança”, que demonstrou através de comentários o diálogo entre os filmes e
as questões sociais, culturais, econômicas, políticas e a questão pedagógico- cultural
Além disso, os alunos participaram de aulas virtuais antes de assistir aos filmes e de
debates sobre as atividades que realizaram durante o bimestre.
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3. Metodologia
Este trabalho se enquadra em uma pesquisa de cunho qualitativo onde os 13 estudantes
que cursam a disciplina comentaram através de texto digitalizado via sistema virtual da
Universidade Federal de Lavras (UFLA). Suas falas foram analisadas pelo método de
análise discursiva e por se tratar de uma pesquisa realizada com seres humanos no
processo educativo, os dados apresentados não são passíveis de numeração ou
quantificação (MINAYO, 2001).
Como a preocupação do trabalho é o resultado de uma pesquisa qualitativa,
nossa preocupação se volta para o processo educativo com preocupações particulares
através da coleta de dados baseados nas produções apresentadas no tópico citado
anteriormente. Tal categoria de pesquisa se enquadra no desvelamento dos significados
das expressões humanas, descritivas, verbais ou não verbais (MINAYO, 2001).
O objetivo é a identificação nos comentários descritivos dos estudantes,
buscando observar se os mesmos identificaram nos filmes elementos que fazem relação
com a base estruturante da biologia, utilizando- se a categorização temática, permitindo
assim a realização de um agrupamento dos elementos em comum contidos nos
comentários de todos.
Dentro dessa perspectiva, utilizamos a análise de conteúdo, que corresponde a
um conjunto de procedimentos sistemáticos e objetivos para analisar a mensagem do
comunicante (BARDIN, 1979), como é o caso da categorização temática. A partir desta
sistematização dos elementos da mensagem é possível fazer inferências sobre o
processo analisado. Essa sistematização se dá a partir da frequência de aparição de
palavras ou frases nos comentários que fazem alusão a um mesmo significado dos
termos, podendo nos revelar alguma coisa, tendo em vista o objetivo da pesquisa
(BARDIN, 1979).
Não houve exigência do formato da escrita e os envolvidos com a pesquisa
foram nomeados com a letra “A” de aluno, seguida de um número (A1, A2… A13) de
modo a não expor a identidade de cada um.

4. Resultados e Discussão
A partir da análise das falas dos envolvidos, agrupamos as mesmas em categorias
descritas no Quadro 2, com recorte dos comentários:
Quadro 2: Descrição das categorias
Categoria

Descrição

Frequência

Ocorrência

O cinema para
construção do
contexto histórico e
filosófico acerca do
estudo dos seres
vivos na ciência e na
biologia

Os estudantes abordaram que os
filmes foram um meio de conhecer
pensamentos históricos e
filosóficos responsáveis pela
constituição das Ciências
Biológicas.

13

A1, A2, A3,
A4, A5, A6,
A7, A8, A9,
A10, A11,
A12, A13

Discussões através

Os estudantes mostraram que a

9

A1, A2, A4,
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da História e
Filosofia da Biologia
na formação do
pensamento crítico

partir da História e Filosofia da
Biologia o pensamento crítico foi
encontrado de forma ampla e clara
através das discussões realizadas.

A5, A7, A8,
A9, A10,
A13

O diálogo entre
filmes e artigos
científicos

Os estudantes apresentaram em
suas falas que os filmes, a leitura
dos artigos científicos e as
discussões proporcionam uma
forma de aprendizado interessante
e mais fácil

11

A1, A2, A3,
A4, A5, A6,
A8, A10,
F11, A12,
A13

Método de ensino
dinâmico e
prazeroso
proporcionado pelo
uso das obras
cinematográficas

Nesta categoria os estudantes
mostraram que os filmes
contribuíram para o aprendizado de
maneira clara e instigadora

10

A1, A2, A3,
A5, A7, A8,
A10, A11,
A12, A13

Todos os estudantes apresentaram conceitos que nos auxiliaram na realização da
discussão de temas relevantes, em que sua maioria foi semelhante, embora cada um
tenha suas experiências como sujeito em sua individualidade.

5. Considerações Finais
A partir da articulação do cinema como proposta pedagógica que busca promover
instâncias dialógicas, pode- se reconhecer as mesmas, pois corroboram com a educação
humanizada na construção do processo histórico e filosófico da biologia na formação de
futuros professores.
Através da análise podemos considerar que os estudantes conseguem através da
junção dos filmes, dos artigos e das discussões conhecer o processo histórico de forma
prazerosa, conhecer filósofos e cientistas que fazem parte da história da Biologia, além
de apresentar contribuição para desenvolvimento do pensamento crítico dos mesmos
nos aspectos políticos, filosóficos, culturais, econômicos e culturais, o que corrobora
mais uma vez com pesquisas que evidenciam o potencial de trabalhar o ensino da
História e Filosofia da Biologia através da proposta aqui apresentada.
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Abstract. Nature has been an ever so talked about topic and an ecological concern
both in scientific-environmental and humanism-religious terms. The environmental
issue involves all sorts of problems. All history and all education is made, produced,
built in the present, this historically and educationally constructed present. Therefore,
all these meanings built in different times and places constitute the present, and
therefore, rival meanings active in the reality in which we live - the different points of
view in conflict. Thus, the socially dominant points of view are those that determine the
dominant meanings about the environment. Hence the importance of a Critical
Environmental Education that puts these meanings in counterpoint, a critical-coherent
program in search of new significant syntheses to provide sustainable meanings.
Keywords: Education; Environment; Sustainability; Sustainable Meaning.
Resumo. O tema está na ordem do dia, uma preocupação ecológica tanto em chave
científico-ambiental quanto humanismo-religioso. A questão ambiental envolve toda
sorte de problemas. Toda a história e toda a educação são feitas, produzidas,
construídas no presente, presente esse, histórico-educacionalmente construído. Assim
sendo, todas essas significações construídas, em diferentes tempos e lugares,
constituem o presente e, assim, são, portanto, significações rivais atuantes na
realidade em que vivemos – os diferentes pontos de vista em conflito. Sendo assim, os
pontos de vista, socialmente dominantes, são os que determinam as
significações dominantes sobre o meio ambiente. Por isso, a importância de uma
Educação Ambiental Crítica, que coloque em contraponto essas significações, um
programa crítico-coerente, em busca de novas sínteses significantes, para
proporcionar significados sustentáveis.
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Palavras-chave:
Sustentáveis

Educação.

Meio

Ambiente.

Sustentabilidade.

Significantes

1. Introdução
Os diversos significados sobre o meio ambiente, construídos na história, e que
dependendo das forças sociais, políticas e econômicas, em diferentes épocas, determinaram
a visão dominante sobre a natureza, ainda permanecem em nosso presente, devido aos valores
transmitidos por meio da educação, sejam em ambientes escolares ou não escolares.
Esses valores e/ou significações sobre o meio ambiente obtiveram diferentes pesos
políticos, reconhecimentos e prestígios na sociedade ocidental, na qual fazemos parte
marginalmente, juntamente com valores indígenas e afro-brasileiros, mas sempre tendo como
parâmetro três visões de mundo, ou orientações pedagógicas, que impactam diretamente o
fazer educacional, a saber, a teocêntrica, a antropocêntrica e a ecocêntrica.
As duas primeiras visões ou orientações político-educacionais são predominantes e
se apresentam em disputa em nossa sociedade contemporânea, devido ao poder religioso
cristão, de um lado, e do poder do racionalismo econômico e científico, de outro. Todavia,
na medida em que as ideias econômicas e racionalistas também estão na base do pensamento
cristão moderno, a visão antropocêntrica se consolidou e marca fortemente o pensamento
atual.
Assim sendo, tem-se observado que o modo de ser, de produzir e de viver dessa
sociedade é fruto de um modo de pensar e agir em relação à natureza e aos outros seres
humanos, que remonta há muitos séculos. O nascimento do humanismo, segundo Grun
(1996), é a principal causa da degradação ambiental, devido vivermos sob o manto de uma
ética antropocêntrica (GRUN, 1996).
Ailton Krenak, no livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, questiona principalmente
o pensamento dominante antropocêntrico, esse que sucedeu à ideia teocêntrica e que
inaugurou uma nova era do progresso científico, prometendo salvar o homem da sua miséria
e resolver todos os nossos problemas.
Afirma ainda que os homens europeus, imbuídos das ideias cristãs de salvação e de
um humanismo esclarecido, precisam ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a
para essa luz incrível. Para a cultura eurocêntrica, só existia um jeito de estar aqui na terra,
uma certa verdade, ou concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em
diferentes períodos.1
Trata-se da instauração da modernidade antropocêntrica, substituindo o medievo
teocêntrico, enquanto visão de mundo dominante, e que a posteriori enseja a sua falência,
anunciada pela pós-modernidade, trazendo em seu bojo leituras híbridas ou de síntese, como
a visão ecocêntrica, postulada por Ailton Krenak.
Aqui, é importante frisar que, ao se tratar sobre o meio ambiente, constata-se a
multiplicidade do conceito em diversas ciências, por isso, torna-se necessário e possível que
a educação se encaminhe para a conscientização dos indivíduos, grupos sociais e da
sociedade, em prol de novas condutas de vida no planeta, que aproxime o homem da natureza,
ou melhor, que ele se sinta parte da natureza – caminhar em direção à visão ecocêntrica.
Portanto, entendemos a Educação Ambiental crítica como um Campo Social de
atividade e de saber, que é plural, complexo e portador de uma disputa entre as forças sociais
que o compõem por sua definição e hegemonia político-pedagógica e epistemológica.2 Dessa

1

KRENAK, Ailton. Ideias Para Adiar o Fim do Mundo. p. 11.
LAYRARQUES, Philippe Pomier. 2011, p. 1.

2
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forma, um campo privilegiado de crítica aos pensamentos rivais sobre a sociedade e sobre a
natureza entre as visões teocêntricas, antropocêntricas e ecocêntricas.
Mas, para que essas visões rivais adentrem a esfera da crítica epistemológica, faz-se
necessário problematizar o modelo de Educação Ambiental que a modernidade tem
assumido. Isso significa questionar se é possível uma sociedade sustentável, com base nos
modelos de desenvolvimento até então propostos, seja pelas visões tradicionais teocêntricas
e antropocêntricas, como os modelos de capitalismo vigentes, seja a do agronegócio e/ou da
pós-industrialização, ou mesmo, pelas visões de um capitalismo verde, por vezes, associado
às visões ecocêntricas.
Nesse processo, é fundamental questionar como ocorreu o desenvolvimento de todo
o processo industrial, no qual o tempo da natureza passa a ser o tempo da racionalidade
humana, com base no pensamento cartesiano de que determinados homens se apropriam dos
recursos naturais e humanos, para mecanizar a natureza em prol dos seus interesses
econômicos.
A saída, apontada por Grun (1996), é criar novos significados, para construir outros
valores, e que a educação ambiental deveria resgatar os já existentes e, com isso, retomar o
passado com os olhos do presente, buscando problematizar, na atualidade, as consequências
desastrosas para o meio ambiente e, dessa forma, institui significantes sustentáveis (GRUN,
1996, p. 22).
Para continuar, é fundamental abordar as concepções de natureza acima mencionadas

2. Metodologia
Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, do tipo bibliográfica,
baseada em revisão narrativa. Na pesquisa qualitativa, em geral, o pesquisador é o principal
instrumento e os dados coletados são preferencialmente descritivos (Pereira et al., 2018). É
importante salientar que a obra de Ailton Krenak “Ideias para adiar o fim do mundo” será
aporte fundamental para entender, conforme valores e tradições filosóficas, a possibilidade
de novas ressignificações da Educação Ambiental

3. Diversas concepções de natureza
Para uma compreensão relacional das dimensões significantes dos paradigmas
totalizantes e um alternativo, ou seja, visões de mundo teocêntrica, antropocêntrica e
ecocêntrica, bem como para compreendermos as posturas e práticas que orientam o cotidiano
das pessoas no mundo ocidental, a partir dessas visões, e que, consequentemente, informam
quais são suas orientações e concepções de mundo para agir, estabelecemos o quadro a
seguir.
Quadro1: Quadro de conceitos.
TEOCENTRISMO

ANTROPOCENTRISMO

ECOCENTRISMO
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É a filosofia ou doutrina que
considera o Divino, o fundamente
de toda a ordem no mundo. Nessa
visão, o significado e o valor das
ações feitas às pessoas ou ao
ambiente
são
atribuídos
à
Divindade.

Trata de uma perspectiva
que
justifica
a
instrumentalização
da
natureza, em razão das
funções das necessidades,
tanto
básicas
como
supérfluas. Assim como, o
conforto dos seres humanos
e quaisquer que sejam seus
interesses, desde posições
mais
radicais
que
expressam o domínio da
natureza pelo ser humano,
passando por outras que
tentam conciliar a utilização
do meio natural, de forma
sustentável com a sua
preservação.

É a ideia que o homem é parte
da natureza. Sendo assim,
entende a relação dos seres
humanos para além dos seres
vivos. Aqui, prevalece uma
visão mais profunda e
holística, procurando uma
nova postura em relação às
rochas, às águas, aos solos,
bem como aos processos que
decorrem nos ecossistemas.
Ou seja, a Terra como unidade.

Por conseguinte, não devemos ficar inertes aos aprendizados já adquiridos, devemos
estar em constante movimento de transformação, principalmente se tratando da construção
de novos conceitos, que vão nos dar um novo olhar sobre os problemas a serem enfrentados.
Com isso, nós humanos agimos conforme aquilo que propomos para nós mesmos, e cabe a
nós, então, sermos a mudança que queremos ver no mundo.

3.1 Visão Teocêntrica de natureza
Entende-se por Teocentrismo a filosofia ou doutrina que considera o Divino o
fundamento de toda a ordem no mundo. Nessa visão, o significado e valor das ações feitas
às pessoas ou ao ambiente são atribuídas às Divindades. Na idade média, principalmente, a
experiência humana estava submetida a Deus, algo para além da vida transcendental. A
realidade nessa visão não podia ser questionada, visto que a finalidade da vida estava
ancorada em uma realidade espiritual. Durante inúmeros séculos, a visão teocêntrica
predominou na sociedade ocidental. Com isso, a sociedade legitimou a religião como verdade
inquestionável. Sendo assim, ela conferiu todo o seu arcabouço teórico e dogmático à
identidade, ao caráter e à harmonia para a comunidade, que reunida, professava o mesmo
credo. Nessa visão, o homem acreditava na ideia de transcendência, ou seja, sua vontade
dependia da vontade de Deus.
Na Idade Média, os choques entre religião, os conflitos de geração, a estrutura
familiar e a organização política e econômica, entre outros, eram entendidos como
fenômenos naturais ou como resultados da providência divina. Nesses casos, não cabia à
humanidade interferir. Um aspecto importante, que distingue o Cristianismo das demais
religiões, é a ideia de evangelização, isto é, de espalhar a boa nova para o mundo inteiro, a
fim de converter os não cristãos e tornar-se uma religião universal (CHAUÍ, 2000). Aqui,
podemos pensar na cultura eurocêntrica, em que impôs uma hierarquia espiritual que
privilegia os cristãos relativamente às espiritualidades não-cristãs/não europeias
institucionalizadas na globalização da igreja cristã (católica e, posteriormente, protestante).
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Podemos constatar que outras formas de expressões religiosas eram combatidas pela igreja
como demoníacas, como por exemplo, as manifestações indígenas e as africanas.

3.2 Visão Antropocêntrica
Trata-se de uma perspectiva que justifica a instrumentalização da natureza, em razão
das funções das necessidades, tanto básicas como supérfluas. Assim como, o conforto dos
seres humanos e quaisquer que sejam seus interesses, desde posições mais radicais que
expressam o domínio da natureza pelo ser humano, passando por outras que tentam conciliar
a utilização do meio natural, de forma sustentável com sua preservação.
A visão antropocêntrica coloca o homem no centro da realidade e considera o bem da
humanidade como a causa final de todas as coisas. Nessa percepção, o que é levado em
consideração é a razão. Além de se colocar no centro da realidade, o antropocentrismo
anuncia a ideia, segundo a qual, todas as coisas do universo (minerais, vegetais, animais) são
subordinadas ao homem.
Aqui, temos a participação de Descartes, que reduz o não humano a corpos, cujo único
atributo próprio será a extensão, o que permite concebê-los em termos de puras forças
mecânicas e mensuráveis, operação decisiva graças à qual podemos, no âmbito de uma
concepção doravante utilitária do saber, nos tornar como mestres e possuidores da natureza.
Dessa distinção inaugural, decorre que os animais, postos que desprovidos de alma, devem
ser entendidos como entidades puramente mecânicas.
Importante frisar como se deu a transformação da visão teocêntrica para
antropocêntrica. Essa mudança se deu dentro do processo sócio-histórico que envolveu três
grandes Revoluções: uma econômica (Revolução Industrial); uma política (Revolução
Francesa); e outra cultural (Iluminismo) (SILVA et al., 2017, p. 23).
Um dos exemplos mais conhecidos da modernidade é a recusa do geocentrismo e a
adoção do heliocentrismo. No primeiro, os universos giravam em torno da terra e, no
segundo, os planetas giram em torno do sol, inclusive a terra (CHAUÍ, 2000).

3.3 Visão Ecocêntrica
A visão Ecocêntrica se trata de uma linha política de filosofia ecológica, que apresenta
um sistema de valores centrados na natureza, em oposição ao antropocentrismo. Em dizeres
amplos, o homem é membro da natureza, compondo, assim, em seu meio natural de valor,
igualdade aos animais. Dessa forma, o homem sendo parte da natureza, deve se comportar
harmoniosamente e em equilíbrio com ela. Aldo Leopold foi quem concebeu a Ética
Ecocêntrica. Para ele, todas as espécies, incluindo humanos, são produtos de um longo
processo evolucionário e são interligados em seus processos de vida. Assim, essa visão foca
na comunidade biótica como um todo e tenta manter a composição do ecossistema e os seus
processos ecológicos. Essa visão combate à visão eurocêntrica, que destruiu de forma
sistemática a diversidade de culturas existentes nos lugares colonizados. Como afirma Santos
e Meneses (2010), no século XVI, foi lançado uma nova matriz de poder colonial que, nos
finais do século XIX, havia alastrado a todo planeta.
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Para dialogar, a partir dessa visão ecocêntrica, temos Ailton Krenak, que tem
enfatizado em seus escritos e em palestras, a importância de revermos os significantes
construídos e a importância de encontrarmos novas formas de existir aqui no planeta.
4. As significações, construídas em diferentes tempos e lugares, constituem o presente
Ailton Krenak atualmente é um dos mais expressivos pensadores indígenas. Ficou
conhecido pelo seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte de 1987, no qual pintou
o rosto com tinta de jenipapo, como forma de protesto pelo retrocesso vivido nos direitos
indígenas.
Ideias para adiar o fim do mundo, Krenak aborda de forma crítica e de termos caros
ao vocabulário, como o que ele chama de mito da sustentabilidade, arguindo ser a
sustentabilidade uma narrativa travada pelas corporações, para justificar as suas agressões à
natureza. Quando se questiona as relações da humanidade com o resto do planeta, questiona
a razão instrumental da ciência moderna, que contempla a terra como algo externo para
dominar.
O autor reforça a ideia antropocêntrica de que podiam sair colonizando o resto do
mundo e acreditavam na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava
ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Podemos
observar que o colonizador impunha uma forma de ser no mundo a partir de uma visão
etnocêntrica, ou seja, a sua cultura era superior às demais.
Esse modelo antropocêntrico destruiu as culturas por onde passou e obrigou os povos
nativos a saírem de suas coletividades, de seus lugares de origem, e foram jogados em um
liquidificador, chamado de humanidade.
Essa visão humanística-religiosa ainda se faz presente e reproduz o modelo
colonialista. Fomos hipnotizados pelas promessas humanísticas, que prometeu criar um
paraíso sem Deus aqui na terra, mas a ideia é a mesma, continuar promovendo uma forma de
dominação e degradação da natureza, por meio da dominação das consciências.

5. Considerações finais
Dito tudo isso, é importante compreender cada visão, que se construiu historicamente
e que estão no presente como rivais, e olhar para cada uma delas a partir de uma reflexão
crítica, para que possamos construir algo novo que possa trazer um significado sustentável
para o meio ambiente que grita, implora por um novo olhar. Pensando, ainda, que essa nova
forma de ver o mundo e o meio ambiente é o único caminho capaz de nós humanos,
continuarmos habitando esse planeta. Por isso, a visão ecocêntrica, que enxerga o todo, a
relação do homem com a natureza de forma harmoniosa e sem hierarquias.
Aqui, é importante não ficarmos inertes aos aprendizados já adquiridos, devemos
estar em constante movimento de transformação, principalmente em se tratando da
construção de novos conceitos, que vão nos dar um novo olhar sobre os problemas a serem
enfrentados e que tenham significações sustentáveis. Pela primeira vez na história da
humanidade, podemos destruir toda a vida do planeta. A essa possibilidade, Gadotti (2000)
denominou muito adequadamente de era do extermínio e lamenta de que “passamos do modo
de produção para o modo de destruição”. Esse potencial destrutivo é feito do processo
descontrolado da produção industrial, gerando uma contraposição negativa e perigosa entre
desenvolvimento capitalista e a conservação do meio ambiente.
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Como diz o poeta, filósofo, médico e cantor, Belchior, nossos ídolos ainda são os
mesmos e que é preciso acreditar em uma nova mudança que, em breve, vai acontecer no
presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. A
partir dessa letra de Belchior faz-se necessário criar uma nova consciência, aqui defendemos
a visão ecocêntrica, que pensa o homem e a natureza como um todo, e não, como partes
separadas, e que o homem Deus ou o homem tecnológico precisa dominar e explorar.
É importante frisar a importância de um pensamento ambientalista, que insira a
problemática política mais ampla, na necessidade de transformação radical da sociedade e do
surgimento de uma nova cultura, de um novo modo de vida, em que a autonomia seja o
fundamento da nova organização social. Diferente das visões teocêntrica e antropocêntrica,
que dominaram corpos, culturas, línguas e o pior: dominaram as consciências dos povos
nativos.
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Abstract. Women Scientists are invisible in the History of Science, due to several
mechanisms that have hindered and erased their contributions to the construction
of scientific knowledge. Inserting scientific biography didactically in Science
Teaching can recover the female visibility within this history. Therefore, this work
aims to analyze the pedagogical potentialities of the scientific biography of the
Astrophysicist Cecilia Payne reported in the article written by Vieira et al (2021)
in the discussions of gender in Science Education and History of Science. The
analysis of the text raised several discussions that contemplate our objective, which
made us consider its didactic insertion as relevant, paying attention to the reality
of the scientist.
Keywords: Women Scientist, History of Science, Scientific Biography.
Resumo. As Mulheres Cientistas estão invisíveis na História da Ciência, devido a
diversos mecanismos que dificultaram e apagaram suas contribuições na
construção do conhecimento científico. Inserir a biografia científica didaticamente
no Ensino de Ciências pode recuperar a visibilidade feminina dentro dessa
história. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar as potencialidades
pedagógicas da biografia científica da Astrofísica Cecilia Payne relatada no artigo
escrito por Vieira et al (2021) nas discussões de gênero na Educação Científica e
na História da Ciência. A análise do texto suscitou diversas discussões que
contemplam nosso objetivo, o que nos fez considerar ser relevante sua inserção
didática, atentando-se para a realidade da cientista.
Palavras-chave: Mulheres Cientistas, História da Ciência, Biografia Científica.

1. Introdução
As demandas do mundo contemporâneo nos evidenciaram a relação intrínseca entre
Ciência e Sociedade, havendo mudanças significativas em como agimos perante esse
mesmo mundo. Para entendermos como se estabeleceu a Ciência Moderna na qual
estamos inseridos na atualidade, deve-se ter em mente que as práticas científicas se
organizaram conforme os interesses e subjetividades daqueles que fazem parte dessa
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comunidade (EL JAMAL E GUERRA, 2020) que, em sua maioria, era composta por
homens brancos. Foram eles que construíram a Ciência. Entretanto, a “ausência” de
mulheres cientistas não significa inexistência feminina na produção e construção do
conhecimento científico. Uma das justificativas para esse esquecimento, de acordo com
Mendes e Costa (2020) em citação à Colling (2004), deve-se ao fato de a História da
Ciência ter sido esboçada por homens que ocultaram o protagonismo dessas mulheres,
tornando-as invisíveis.
No Ensino de Ciências, acredita-se que a História da Ciência serve de apoio ao
Ensino de Ciências, uma vez que rompe com concepções equivocadas sobre o fazer da
ciência. De acordo com Queiroz e Hidalgo (2020), a forma da escrita da história científica
incorpora “aspectos como a cultura, o ambiente social que a ciência influenciou e pelo
qual é influenciada, o processo descontínuo e gradativo de construção do conhecimento
etc” (QUEIROZ E HIDALGO, 2020, p. 81). A História da Ciência, portanto, é capaz de
humanizar a ciência e estimular a reflexão e pensamento crítico, para desenvolver uma
epistemologia científica mais autêntica. Diante disso, a visibilidade da mulher na ciência
pode se ancorar no Ensino de Ciências para não continuarmos a excluindo desse campo,
uma vez que as aulas têm potencial de levantar discussões quanto a função e influência
do conhecimento científico, além de discutir sobre a participação feminina na História da
Ciência e as questões de gênero no mundo científico (HEERDT E BATISTA, 2017).
Para abordar a História da Ciência no Ensino de Ciências, Queiroz e Hidalgo
(2020) apresentam a possibilidade da inserção didática do gênero biográfico às aulas,
afirmando que a biografia, a arte de narrar vidas, permite essa “humanização” da ciência,
ou seja, “[...] a biografia científica é um meio eficaz para envolver os leitores nas lutas,
nos sucessos e nas falhas dos cientistas, criando suas próprias vidas enquanto exploram e
constroem o conhecimento do mundo natural” (NYE, 2006 apud QUEIROZ E
HIDALGO, 2020, p. 83).
Diante de todo o exposto, esse trabalho tem como objetivo analisar a biografia
científica da astrofísica Cecília Helena Payne-Gaposchkin relatada no artigo escrito por
Vieira et al (2021). Buscar-se-á responder a seguinte pergunta: o relato histórico de
Cecilia Payne suscita quais possíveis discussões quanto à presença feminina na História
da Ciência para que se possa abordá-lo no Ensino de Ciências? A partir dessa pergunta,
pretende-se refletir sobre suas possíveis contribuições da sua biografia científica na
abordagem da História da Ciência no Ensino de Ciências.

2. Metodologia
O presente trabalho se enquadra como pesquisa de cunho qualitativa que, de acordo com
Flick (2009), não coloca os dados às mensurações e quantificações, uma vez que há a
consideração do papel do pesquisador na obtenção dos resultados. Ainda em
conformidade com o autor, “os métodos qualitativos consideram a comunicação do
pesquisador em campo como parte explícita da produção do conhecimento, em vez de
simplesmente encará-la como uma variável a interferir no processo” (FLICK, 2009, p.
25).
O material analisado será o artigo “O papel de Cecilia Payne na determinação da
composição estelar” de Vieira et al (2021), onde os autores apresentam o relato histórico
da cientista Cecilia Helena Payne-Gaposchkin (1900-1979) a partir de publicações de sua
época e dos relatos da própria cientista e de outros cientistas, além de outras fontes de sua
pós-morte que abordam sua história de vida e profissional. O artigo traz muitos detalhes
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da trajetória da cientista, entretanto as partes escolhidas serão apenas aquelas que têm
potencial pedagógico, ou seja, serão desconsiderados os trechos que contêm explicações
científicas complexas para abordagem no Ensino Básico.
Para essa análise, os fatos narrados serão correlacionados a enunciados que
contemplem o objetivo proposto, portanto, essa análise terá como referência a Análise de
Discurso, uma vez que terá como perspectiva a não dissociação entre o discurso e o meio
social (ROCHA E DEUSDARÁ, 2005), e a concepção de Bakhtin, que nos diz que todo
enunciado é uma representação de uma realidade específica que quando representada,
ressignifica-se (LIMA, 2018).

3. Resultados e Discussão
A análise da biografia científica de Cecilia Payne pôde nos suscitar diferentes abordagens
pedagógicas quanto à História da Ciência e participação feminina, para que possamos
inseri-la no Ensino de Ciências. Nossas reflexões entram em acordo com os estudos de
Silva e Ribeiro (2014), onde acreditam que ao narrar as histórias de mulheres cientistas,
busca-se romper com proposições determinísticas e essencialistas das identidades
femininas para refletir quanto ao caráter plural, histórico, mutável e construído das
identidades.
Diante do exposto, a análise seguiu uma perspectiva que entra em conformidade
com os estudos de Corrêa (2016) que, em citação à Lopes (2006), acredita que devemos
recuperar as trajetórias de mulheres que “venceram as barreiras” de sua época sem ocultar
as condições sociais e culturais nas quais as autoras atuaram, explicando os mecanismos
que dificultaram sua escolarização e/ou tornaram seus trabalhos invisíveis. Portanto,
destacamos dois enunciados que são passíveis de discussões e em consonância com o
objetivo proposto.
3.1. Trajetória científica no contexto sócio-histórico de Cecilia Payne
No início do artigo, a autora e os autores trazem a seguinte informação: “[...] Cecilia
Helena Payne cresceu em uma época e em um lugar no qual o acesso das mulheres à
escolarização e à construção de uma carreira profissional sofria diversas restrições, fator
que se entrelaça com sua trajetória ao tornar-se uma cientista pioneira na Astrofísica”
(PAYNE-GAPOSCHKIN, 1979 apud VIEIRA et al, 2021, p. 1). Payne nasceu em 1900
no interior da Inglaterra e, como dito anteriormente, ao buscarmos a inserção didática de
sua biografia científica, é necessário elucidarmos seu contexto sócio-histórico. Chassot
(2004) nos esclarece que no início do século XX a ciência era definida culturalmente
como uma carreira imprópria para a mulher, corroborando com a explicação feita pelo
artigo.
No que tange à educação escolar, reconhece-se a importância da instituição e das
professoras e dos professores na construção das identidades dos sujeitos. À vista disso, o
texto diz que desde criança Cecilia Payne se interessava por Astronomia, mas ela passou
por dificuldades em sua vida escolar: Cecilia sempre frequentou escolas voltadas para
mulheres, sendo que em uma dessas instituições não havia aulas de ciências por entrarem
em conflito com a doutrina religiosa. Aos 16 anos, quando se mudou para Londres, Payne
passou pela seguinte situação: “Nessa mesma instituição, a adolescente teve uma relação
conturbada com sua professora de Matemática, a qual lhe teria dito que ela jamais seria
uma estudiosa, causando-lhe um bloquei de aprendizagem na disciplina.” (VIEIRA et al,
2021, p. 2) – Cecilia Payne foi expulsa dessa instituição por estar “prostituindo seus dons”
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(palavras da própria cientista em sua autobiografia) por querer ser cientista. Aqui,
podemos refletir o quanto as visões arraigadas na sociedade dificultam a construção de
identidades de meninas que desejam ser cientistas, e nessa linha Martins (2014) afirma
que a família e a própria escola acabam desencorajando as meninas para seguir as
carreiras em Ciências, visto que, devido a construção de papeis sociais, elas acabam
desenvolvendo imagens ruins sobre a área.
Enquanto área predominantemente masculina, a ciência demorou a aceitar a
presença feminina tanto na Educação Científica quanto nas careiras acadêmicas,
ocorrendo de forma efetiva apenas na segunda metade do século XX (LETA, 2003),
entretanto, mesmo assim, construir uma trajetória científica não continuava fácil.
Retomando o artigo, Payne se mudou para uma instituição que, por “sorte”, encorajava
os estudos em ciências, o que fez com que a cientista ganhasse, em 1919, uma bolsa para
estudar Ciências Naturais na Instituição Newnham College, dedicada ao ensino de
mulheres, na Universidade de Cambridge. O texto traz um relato de quando Payne
começou aulas de Física Avançada com Rutherford: ela era a única mulher da classe,
período que sofreu com as piadas e desconfiança dos colegas e do próprio professor.
Sobre isso, trazemos uma reflexão pertinente de Kovaleski et al (2013, p. 10) que afirmam
que, historicamente, “deparamo-nos com um conceito pré-estabelecido (...): a
incapacidade intelectual das mulheres para entender as ciências mais abstratas, como a
matemática, a física e a filosofia”. Essa é uma discussão pertinente para o Ensino de
Ciências, uma vez que as mulheres são definidas, em geral, como menos capazes de
racionalidade humana e certamente de racionalidade científica” (EL JAMAL E
GUERRA, 2020, p. 313)
O artigo também traz a seguinte informação: “Por ser mulher, ela [Payne]
eventualmente poderia acessar algum curso de doutorado em Cambridge, porém não
receberia o título, somente a formação, mesmo caso de sua graduação” (WEST, 2015
apud VIEIRA et al, 2021, p. 2). A autora e os autores nos trazem a informação de que
Payne, ao querer seguir o meio científico, teria que se comprometer com a Astronomia e
que “não fugiria para um casamento após alguns anos” (VIEIRA et al, 2021, p. 3). Diante
disso, podemos refletir e discutir nas aulas sobre como a ciência ainda tem um modelo
masculino de carreira que visa a dedicação em tempo integral principalmente das
mulheres, ou seja, como a ciência e sociedade se co produzem e por estarmos em uma
sociedade patriarcal, as instituições não facilitam a participação feminina (SILVA E
RIBEIRO, 2014).
3.2. A invisível contribuição de Cecilia Payne para a Astronomia
Mesmo com esses mecanismos que dificultavam sua trajetória, Payne continuou
estudando através de bolsas que eram ofertadas exclusivamente para mulheres. A cientista
terminou seus estudos em Cambridge, indo trabalhar em Harvard no ano de 1923 junto a
outras cientistas mulheres, como Annie Jump Cannon e Antonia Maury, conhecidas como
as “calculadoras de Harvard”. O artigo traz sobre a complexidade do trabalho: os
cientistas estudavam as placas espectrográficas que permitiam conhecer as características
físicas das estrelas, como suas cores e composições. Entretanto, segundo a autora e os
autores, tal trabalho tinha “caráter feminino” por possuir menor dificuldade –
justificando, também, a baixa remuneração – e, com isso “os cientistas homens
ocupavam-se, majoritariamente, do desenvolvimento de teorias, cálculos e publicações”
(SOBEL, 2016 apud VIEIRA et al, 2021, p.3).
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Aqui, cabe a discussão sobre a visão da mulher no meio científico, sua
invisibilidade dentro da História da Ciência e, consequentemente, como inexistência de
figuras femininas dentro do próprio ensino. Como argumentam Kovaleski et al (2013) em
citação à Sartori (2006), os saberes e as práticas femininas não foram considerados
importantes cientificamente, portanto, não “mereciam” fazer parte da sua história.
Para podermos compreender o que tornou o trabalho de Cecilia Payne invisível, é
necessário explicar sobre o conhecimento sobre a composição estelar da época. Nas
placas espectrográficas que Payne estudava, apareciam linhas espectrais que indicavam a
presença (linha clara ou escura) e a quantidade de certo tipo de elemento nas estrelas.
Resumidamente, acreditava-se que as estrelas eram compostas principalmente por metais,
como ferro e titânio, pois tinham linhas mais fortes do que o hidrogênio; era uma
abordagem qualitativa, e o renomado cientista por trás dessa ideia era Henry Norris
Russell.
O artigo relata que Cecilia Payne interpretou as placas espectrográficas pelo viés
quantitativo, tendo cuidado em descrever o método em sua tese detalhadamente; achou,
dessa maneira, que as estrelas eram compostas principalmente por hélio e hidrogênio.
Henry Russell era um cientista renomado, enquanto Cecilia Payne era uma mulher que o
confrontava. O desfecho desse fato, segundo a autora e os autores do artigo, foi que Payne
foi “pressionada” pelos seus pares e por seu orientador a relativizar seus resultados da
tese, concordando com as ideias de Russell. Anos depois, o próprio cientista estudou as
placas pelo viés quantitativo e chegou no mesmo resultado de Payne, entretanto, não
houve menção à cientista.
Acreditamos no trecho descrito como fundamental para levantarmos as discussões
de gênero e o papel da mulher na ciência propostas dentro do Ensino de Ciências. Como
Cavalli (2017) aponta, essas questões encaixam-se em discussões pedagógicas e
científicas da nossa sociedade para promovermos a cidadania crítica. É nessa parte do
relato, em específico, que podemos refletir, durante o ensino, em como a predominância
masculina afetou – e ainda afeta – o progresso e reconhecimento das mulheres na História
da Ciência e no fazer científico em si.

4. Considerações finais
É necessário trazer a discussão de gênero na Educação Científica para que as alunas se
sintam representadas pelas mulheres cientistas, podendo, assim, construir identidades
científicas.
Nesse trabalho, trouxemos a análise da biografia científica de Cecilia Payne,
discutindo aspectos pertinentes para que possamos utilizá-la na História da Ciência dentro
do Ensino de Ciências. Entretanto, devemos nos atentar em qual realidade ela se insere;
no caso, a história de Payne se fez na Inglaterra e Estados Unidos, que possuem realidades
muito diferentes da realidade brasileira. Dito isso, acreditamos no potencial da biografia,
mas, além disso, precisamos resgatar as histórias e conquistas de mulheres brasileiras
dentro do campo científico.
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Abstract
The present study aimed to investigate the relationship of cultural and symbolic aspects
pertaining to the celebration of the Congado de N. Sra. do Rosário festivities in the city
of Oliveira-MG as a foundation for the development, implementation, and pedagogical
actions in the sense of mitigating and demystifying the intent of the festivities. Subjects
participating in Congado were interviewed, from its founders to the young beginners.
To analyze the content of the interviews and prove the scientific relevance of the study,
the methodology adopted was Content Analysis.
Keywords: Congado; resistance culture; pedagogy.
Resumo
. O presente estudo teve como objetivo investigar a relação dos aspectos
culturais e simbólicos pertencentes à celebração do festejo do Congado de N. Sra. do
Rosário no Município de Oliveira-MG como alicerce para o desenvolvimento,
implementação e ações pedagógicas no sentido de mitigar e desmistificar o intuito do
festejo. Foram entrevistados os sujeitos participantes do Congado desde seus
fundadores aos jovens iniciantes. Para analisar o conteúdo das entrevistas e comprovar
a relevância cientifica do estudo, a metodologia adotada foi a Análise de Conteúdo .
Palavras-chave: Congado; cultura de resistência; pedagogia.

1. Introdução
A inquietude a cerca do pré-conceito sobre o Congado cresceu comigo e
atualmente me motiva a querer investigar dentro da universidade o papel transformador
e educativo que o Congado da Nossa Senhora do Rosário pode exercer na vida dos seus
participantes e das pessoas que desejam se aprofundar sobre esse festejo, sobre esta
celebração rica de cultura, saberes, religiosidade, coletividade, luta e Educação. A
prática social do Congado enaltece o sagrado, o ancestral e principalmente glorifica a
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vida, ampliando o sentimento de pertencimento dos dançadores e apreciadores do
festejo. É no Congado que o lúdico e o real, o mito e a verdade, a celebração e o
lamento se encontram em um mesmo espaço de tempo e momento .
O estudo analisou os significados, as identidades, os aspectos pedagógicos, a
desconstrução de preconceitos contra as festividades de sincretismo religioso, os
aspectos raciais e a cultura de resistência construída pelos congadeiros durante as
festividades. Abordou a importância da Festa de Nossa Senhora do Rosário para o
Município de Oliveira – MG, abrangendo o contexto histórico educacional, onde foi
possível verificar através da colaboração dos membros do congado a importância
educacional e cultural para

desestruturação de preconceitos que ainda há sobre a

festividade no município. Especificamente o objetivo é investigar como os movimentos
culturais de matriz africana, presentes nas manifestações do Congado servem como
ferramenta pedagógica e de cultura de resistência para a mitigação e enfrentamento dos
preconceitos existentes.
2. Referencial Teórico
As manifestações congadeiras acontecem em todas as regiões do Brasil, porém
é no Sudeste brasileiro que sua prática foi mais difundida, sobretudo em Minas Gerais.
Possui como patronos os santos católicos Nossa Senhora do Rosário, São Benedito,
Santa Ifigênia, que se apresentam nas festas do mês de maio, agosto ou outubro.
A existência de uma intencionalidade étnica na escolha dos santos padroeiros: Nossa
Sra. do Rosário é escolhida por estar vinculada miticamente à proteção dos
negros, São Benedito e Santa Ifigênia porque honram e dignificam a etnia negra na
realidade social. “A finalidade suprema dessas confrarias vai passar paralelamente do
céu à terra. Irão ajudar os escravos a ganhar sua liberdade. [...] em todas as cidades
de Minas e em todo o Brasil, as confrarias seguiram esse exemplo”. (Bastide, 1985,
p.167).
É muito oportuno apresentar a relação da manifestação do congado com o
sincretismo religioso. Em que momento o negro esconde sua religiosidade? Como isso
ocorre? A religião do negro e do índio não foi levada a sério pelos setores dominantes.
Ela é sempre depreciada. Cabe aqui uma hipótese de que a Congada dita misturada é na
verdade o grupo de Candombe, considerado o pai da Congada e de outras tradições do
culto africano no Brasil. Através do sincretismo que o africano pode então manifestar
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sua fé e suas raízes ancestrais. Foi à saída para o escravo tentar aliviar seu fardo. Na
igreja do Rosário o negro pode entrar para a irmandade, participar de uma mesa, pode
participar das procissões como qualquer branco da colônia e dentro da irmandade do
Rosário. Quando o negro passa a participar da mesa administrativa ou quando é um rei
ou rainha, ele passa a ter um lugar social dentro da sociedade, que o considera o negro
como um objeto de trabalho ( Borges, 2005).
O congado neste sentido mostra sua importância e não como forma de extravasar
a dor ou sentimento da situação que o negro se encontrava. O congado é toda uma
ritualidade, onde o negro demonstra toda sua força, conhecimento, sabedoria,
organização, bem como os aspectos educativos da manifestação. Gomes e Pereira
(2000) caracteriza essa situação como uma expressão do catolicismo popular onde o
negro procurou mecanismos de preservar sua identidade e cultura, duramente violentada
pelo escravismo e pelo preconceito muito discriminatório.
Como força política e representando uma cultura de resistência o Congado teve
que lutar contra o racismo e o colonialismo. Uma luta contra a falta de reconhecimento
cultural. Fanon (2010) discute que o colonialismo e o racismo forçam um grupo de
pessoas a sair da relação dialética entre o Eu e o Outro, uma relação que é a base da vida
ética. O resultado é que quase tudo é assentido contra tais pessoas, e, como a violenta
história do racismo e da escravidão revela, tal licença é repetidamente permitida de
forma cruel e perversa. A luta contra o racismo anti-negro não é, portanto, contra ser o
Outro. É uma luta para entrar na dialética do Eu e do Outro.
O congado como representação de uma cultura negra é um dos pilares da
formação da identidade cultural brasileira (Monteiro, 2013). O Congado é parte da
cultura negra brasileira; sendo uma manifestação cultural que apresenta saberes,
culturas, identidades, resistências, afirmações, lutas etc.; em diálogo com diversas
expressões e sentidos (re)construídos na cultura (Katrib (2013). Em outras palavras, o
Congado é cultura, que através de suas concepções simbólicas ensinam e assim
guardam não apenas para seus integrantes, mas para todos que os percebem.
A Lei 11.645/2008, torna obrigatório no ensino fundamental e médio, nas
escolas brasileiras públicas e particulares, o estudo da História e Cultura Afrobrasileira e Indígena. A práxis pedagógica como prática educativa é algo construído de
forma participativa e multidimensional a cerca do que é educativo. É algo que não
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pertence há um único sujeito uma vez que há traços culturais compartilhados que
formam o que pode ser designado por subjetividades pedagógicas (Franco, 2012). É
neste sentido que o Congado apresenta elementos sociais, políticos, pedagógicos,
culturais, corporais e simbólicos suficientes para alimentar os planos de aulas das mais
variadas disciplinas.
3. Metodologia
Neste sentido a escolha dos métodos pautou-se em modelos descritivos,
exploratórios, participante. Ou seja, este estudo

descreveu

as características do

Congado e bem como dos participantes e do espaço construídos por eles. Foram
realizadas coletas de dados bibliográficos e entrevistou os participantes. A técnica
epistemológica para analisar as entrevistas pautou-se na análise de conteúdo proposta
por Bardin (2011). Tal procedimento metodológico tem por finalidade manter o aspecto
e relevância científica.
4. Resultados e Discussões
Com o desenvolvimento do estudo foi possível verificar que Município de
Oliveira possui uma forte identidade cultural, construída através de mais de dois
séculos, que foi largamente influenciada pela formação portuguesa na cidade
juntamente com a herança dos outros povos vindos para o Brasil. A coleta de dados
bibliográficos e em documentos legislativos destacou-se o decreto Lei 252, de 13
de julho de 1971 que oficializou o Congado de N.Sra. do Rosário como celebração
cultural típica. No entanto o festejo não é utilizado como prática pedagógica nas escolas
municipais, de forma a apresenta-lo inserido no contexto histórico, focado em
minimizar questões de raciais, sociais e educacionais. Os resultados apontam ainda que
independente de questões religiosas alguns estudantes entrevistados congadeiros ou não,
gostariam de aprender mais sobre o festejo didaticamente no ambiente escolar. Já os
professores relatam não poderem aprofundar no tema em suas disciplinas pelo mesmo
não estar

no Projeto Público Pedagógicos das escolas. Embora na BNCC como

documento normativo atribua ao docente a autonomia de definir as aprendizagens nos
planejamentos de aula, não é bem assim que ocorre. Dentre as atribuições a BNCC
estimula o docente a desenvolver em suas disciplinas a cultura indígena e afrobrasileira. Neste sentido o Congado como manifestação cultural e rica em elementos
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pedagógicos enfrenta

há séculos, preconceito e desrespeito cultural, social e

educacional não sendo inserido no contexto cotidiano escolar da Educação Básica.
5. Conclusões
A educação tem um papel transformador na vida do ser humano, desde que seja
libertadora, e ela nem sempre se dá. Segundo relato de um dançador da guarda de
Moçambique de Nossa Senhora Aparecida, ao adentrar na sala para participar de uma
aula, foi impedido de permanecer, pois estava usando um indumentário do Congo no
pescoço, que mostrava que ele fazia parte da Umbanda, uma seita religiosa afro
brasileira, o que deixa claro para os congadeiros o preconceito e a falta de conhecimento
por parte da maioria da sociedade, inclusive de um educador, que tem o papel de
expandir o conhecimento, inovando e implementando as práticas pedagógicas. O meio
escolar é o lugar onde mais se percebe as diferenças, e ensinar o respeito à diversidade é
fundamental. Ensinar a importância do respeito que se deve ter com as diferenças dos
colegas no ambiente escolar é de fundamental importância, esse ensino deve ser
aplicado desde os primeiros anos de escolaridade.
É notório que muitas escolas são reprodutoras da própria discriminação e que
não desenvolvem, nem se quer tem interesse em buscar, propostas pedagógicas para se
contrapor em relação às questões apresentadas. O Congado adquiriu uma negatividade
sociocultural devido a uma construção secular de pejoratividade em relação ao festejo e
que de forma inconsciente foi sendo incorporada por ideólogos racistas e também pelas
comunidades desconhecedoras desta manifestação artística e cultural, daí a dificuldade
em desconstruir a visão das pessoas de que a festa dos congadeiros e suas tradições e
rituais representam atos de feitiçaria e maldade ao próximo.
A experiência do Capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora
Aparecida Zezé, evidência o forte preconceito e discriminação por parte da sociedade.
Por trabalhar com transporte escolar, sempre teve um contato direto com os estudantes,
e por ser conhecido no município de Oliveira, a grande maioria dos alunos (as) sabiam
do seu envolvimento com a Festa de Nossa Senhora do Rosário – Congado. Ao
transportar os estudantes de suas casas até a escola, traçava um percurso de
conhecimento e aprendizado, explicando o significado

e relevância dos santos

cultuados,dos rituais, das danças, cantos,etc, tentando amenizar a inquietação dos
estudantes. Para Zezé contribuir no processo de ensino aprendizagem daqueles
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estudantes era algo mágico e gratificante, já que, suas experiências foram adquiridas
pelo contato direto com congadeiros de tradição, com práticas e rituais que não
aparecem nos livros didáticos, passadas de geração à geração. Mas a alegria do capitão e
estudantes na busca pelo conhecimento e trocas foi interrompida prematuramente pela
diretora da instituição de ensino, ao comunicá-lo que se insistisse em continuar a contar
suas histórias aos estudantes, seria cortado do quadro de funcionários.
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Abstract
The research project approaches a new pedagogical and methodological
perspective structured on the philosophical principles and foundations of
Dialectical Historical Materialism, guided by the knowledge portrayed by the
Historical-Cultural Theory, Activity Theory, and Developmental Teaching.
Based on Marxist methodological and theoretical knowledge, the objective of
the research is to analyze how theoretical thinking is developed in processes
of the meaning of the real number concept in an eighth-grade elementary
school class. The qualitative research will consist of a didactic unit consisting
of activities that trigger learning in which they will address the internal and
external nexuses that synthesize the historical logical process of construction
of the real number concept.
Keywords: Real number. Learning. Thinking Theoretical.
Resumo
O projeto de pesquisa aborda uma nova perspectiva metodológica e
pedagógica estruturada nos princípios e fundamentos filosóficos do
Materialismo Histórico Dialético, norteados pelos conhecimentos retratados
pela Teoria Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e Ensino
Desenvolvimental. Com base nos conhecimentos metodológicos e teóricos
marxistas, o objetivo da pesquisa é analisar como se desenvolve o pensamento
teórico em processos de significação do conceito de número real em uma
turma do oitavo ano do ensino fundamental. A pesquisa de cunho qualitativo
será composta por uma unidade didática constituída de atividades
desencadeadoras de aprendizagem nas quais abordarão os nexos internos e
externos que sintetizam o processo lógico histórico de construção do conceito
de número real.
Palavras-chave: Número Real. Aprendizagem. Pensamento Teórico.
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1. Introdução
Circunstâncias me levaram a tentar a carreira de professor no ano de 2017.
Apaixonando-me pelas crianças e pela profissão, pensava em fazer cursos que pudessem
aprimorar o meu conhecimento como professor e me tornar melhor capacitado para os
processos de ensino e aprendizagem na área de matemática.
No ano de 2019, durante um evento em minha cidade, amigos e estudantes da
UFLA – Universidade Federal de Lavras me incentivaram a participar do processo
seletivo do curso de mestrado, quando conquistei uma vaga no Programa de PósGraduação em Educação Científica e Ambiental, iniciando os meus estudos no ano de
2020.
O desafio proposto foi de elaborar o projeto de pesquisa baseado nos
pressupostos filosóficos do Materialismo Histórico Dialético, da Teoria HistóricoCultural, Teoria da Atividade e Ensino Desenvolvimental, com uma nova perspectiva
didática pedagógica no ensino de matemática.
No mês de março de 2020 foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo
de verificar os trabalhos científicos produzidos e publicados até aquele momento,
relacionados ao objeto de pesquisa. Após uma breve leitura dos trabalhos listados (por
indicação no título, resumo ou bibliografia), verificou-se que são poucos os que têm
como objeto o desenvolvimento do pensamento teórico do conceito de número real no
processo ensino e aprendizagem, sob uma perspectiva lógico-histórica.
2. Referencial Teórico
O projeto de pesquisa foi estruturado baseado no Materialismo Histórico e
Dialético como método de se revelar a realidade dos fatos, na Teoria Histórico-Cultural
desenvolvida por Vigotski, na Teoria da Atividade estruturada por Leontiev e na Teoria
do Ensino Desenvolvimental, abordada por Davidov, representando o principal
arcabouço teórico utilizado na elaboração do projeto e no desenvolvimento da pesquisa.
De acordo com (FREITAS, 1997) “O método materialista histórico-dialético
caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida
dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movimento do pensamento)

357

as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da
humanidade”.
O lógico e o histórico como forma de pensamento nos revela a essência do
objeto pelo movimento dialético que constituiu historicamente o seu conceito no
pensamento. De acordo com (DIAS, 2007, p. 47):
Neste contexto, a partir da categoria do lógico e do histórico do
materialismo dialético como forma de pensamento, desenvolvemos
uma abordagem do conteúdo matemático que relaciona o histórico do
conceito e sua essência, o lógico, com o desenvolvimento do sujeito
no processo de apropriação, com a finalidade da formação do conceito
para si, ou seja, o movimento da formação das imagens conceituais.

Ancorada no Materialismo Histórico Dialético a Teoria Histórico-Cultural tem
como princípio de desenvolvimento do psiquismo a interação social e a mediação
histórica cultural repassada de geração em geração.
Por meio do trabalho surgiu a necessidade de comunicação e para satisfazer esta
necessidade se constituiu a linguagem como forma racional de comunicação humana,
conforme (VIGOTSKI, 2020, p. 11):
A comunicação, estabelecida com base em compreensão racional e na
intenção de transmitir ideias e vivências, exige necessariamente um
sistema de meios cujo protótipo foi, é e continuará sendo a linguagem
humana, que surgiu na necessidade de comunicação no processo de
trabalho.

Leontiev retrata a atividade como um impulso motivado pelo objeto, fazendo
com que o sujeito entre em ação tendo no objeto, a satisfação de suas necessidades. A
atividade prática atua como mediadora entre o objeto e o pensamento e
consequentemente na formação da consciência humana. Assim (LEONTIEV, 1978)
define atividade, “chamamos atividade um processo que é desencadeado e dirigido por
um motivo - aquele no qual uma ou outra necessidade é objetivada”.
O desenvolvimento do pensamento superior se realizará com o reflexo concreto
do objeto no pensamento, uma vez que o pensamento abstrato apropriado no contato
imediato, mediados pelos sentidos, não nos permite conhecê-lo em seus mais diversos
aspectos.
O concreto no pensamento é o conhecimento mais profundo e
substancial dos fenômenos da realidade, pois reflete com o seu
conteúdo não as definibilidades exteriores do objeto em sua relação
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imediata, acessível à contemplação viva, mas diversos aspectos
substanciais, conexões, relações em sua vinculação interna necessária.
Abstrações isoladas elevam o nosso conhecimento da apreensão do
geral empírico ao universal, enquanto o concreto no pensamento
fundamenta a conexão do singular com o universal, fornece não uma
simples unidade de aspectos diversos, mas a identidade dos contrários
(KOPNIN, 1978, p. 162).

Davidov estrutura a Teoria do Ensino Desenvolvimental baseado nos
pressupostos marxistas da teoria histórico-cultural e teoria da atividade. Critica os
métodos tradicionais empiricistas adotado no ensino e aprendizagem. “Davidov
recrimina no ensino tradicional a transmissão direta aos alunos dos produtos finais da
investigação, sem que possam aprender a investigar por si mesmas” (LIBÂNEO, 2004,
p. 19).
O ensino tradicional baseado na observação e repetição não é suficiente para
desenvolver potencialidades para lidar com os problemas do cotidiano, para isso
tornam-se necessários métodos e atividades que possibilitem o desenvolvimento do
psiquismo.
O conteúdo e os métodos do ensino primário vigentes se orientam
predominantemente à formação, nos escolares dos primeiros graus,
das bases da consciência e do pensamento empíricos, caminho
importante, mas não o mais efetivo na atualidade, para o
desenvolvimento psíquico das crianças. (DAVIDOV, 1988, p. 103)

3. Metodologia
A pesquisa será de cunho qualitativo com ênfase no desenvolvimento teórico em
processos de significação do conceito de número real, e os dados produzidos pelas falas
dos estudantes serão organizados em pré-indicadores, indicadores e núcleos de
significação, confrontando, na fala dos estudantes, os conhecimentos apreendidos no
cotidiano com os científicos.
Está sendo elaborada uma Unidade Didática que conterá atividades
desencadeadoras de aprendizagem com elementos tencionadores semelhantes aos que
ocorreram historicamente na formação do conceito de número real, possibilitando aos
estudantes entrarem em atividade de estudo e ascender ao pensamento teórico.
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No processo de significação do conceito de número real serão constituídos os
núcleos de significação, a partir de trechos das falas dos estudantes, com a finalidade de
apreender a relação dialética entre os sentidos e significados produzidos.
De acordo com (AGUIAR e OZELLA, 2006, p. 229) “Consideramos que a
palavra com significados seja a primeira unidade que se destaca no momento ainda
empírico da pesquisa. Partimos dela sem a intenção de fazer mera análise das
construções narrativas, mas com a intenção de fazer uma análise do sujeito”.
Conforme Aguiar e Ozella (2006), as palavras serão articuladas a fim de se
verificar as similaridades, complementaridade e ou contraposição, procurando aglutinar
os indicadores que comporão os núcleos de significação.
A análise dos dados é a parte em que o professor pesquisador sai do empírico e
volta suas atenções para a subjetividade constituída na fala dos estudantes, confrontando
o conhecimento apropriado no cotidiano e o científico com a finalidade de se verificar
as elaborações conceituais estabelecidas no processo de significação.
4. Considerações Finais
O ensino baseado somente na observação e experiência – método empírico possibilita ao estudante apropriar-se apenas das características e representações externas
do objeto engendrando apenas o pensamento abstrato.
O desenvolvimento do conhecimento não deve ficar limitado ao ensino estático,
conforme especificado nos livros didáticos, limitando-se a atingir o pensamento abstrato
por meio dos reflexos sensoriais, mas sim, apropriar-se do processo lógico-histórico de
desenvolvimento do conceito, sintetizando o movimento dialético composto pelos nexos
internos e externos formadores do conceito, no caso da pesquisa o conceito de número
real.
A matemática não é estática formada somente por números e operações, por traz
de todo o conhecimento matemático existe um processo lógico e histórico que dá
movimento ao conhecimento, sendo este desenvolvido e apropriado por gerações,
impulsionados pela necessidade humana.
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De acordo com (CARAÇA, 1951) os números não surgiram no pensamento e
foram postos a serem utilizados pela humanidade, foram construídos historicamente na
relação social do homem com a natureza a partir da necessidade de contagem.
Cabe ao professor buscar os processos históricos formadores do conceito e trazêlos para a sala de aula, mediar e organizar atividades que possibilitem aos estudantes
desenvolver e entrar atividade de estudo, apropriando-se do conceito por meio das
atividades desencadeadoras de aprendizagem e ascender o pensamento do abstrato ao
concreto teórico.
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Resumo: Esta contribuição é motivada pelos trabalhos da astrônoma Andrea Mia
Ghez e seus estudos sobre os buracos negros e, em especial, ao trabalho que a
levou a dividir o prêmio Nobel de física no ano de 2020 com outros dois cientistas.
A academia a laureou com o prêmio devido ao seu trabalho na descoberta de um
objeto supermassivo compacto no centro de nossa galáxia, a via Láctea. No
percorrer da pesquisa, verificaremos que na maioria das referências de notáveis
cientistas, a origem do termo Buracos Negros é creditada à Jonh Wheeler. No
entanto, fazendo uma pesquisa histórica restará demonstrado que a primeira vez
que o termo foi usado para denominar aquela estrutura estelar como buraco negro
se deu por Ann E. Ewing. Comentamos a relevância da pesquisa de referências
primitivas para a educação científica.
Palavras-chave: História, Buracos Negros, referências primitivas.
Abstract: This contribution is motivated by the work of astronomer Andrea Mia
Ghez and her studies on black holes and, in particular, by the work that led her to
share the Nobel Prize in Physics in 2020 with two other scientists. The academy
honored her with the award for her work in discovering a supermassive compact
object at the center of our galaxy, the Milky Way. In the course of the research, in
most references from notable scientists, attribute the name of Black Holes to John
Wheeler, however, doing historical research we found that the first time that was
used for this stellar structure the name of Black Holes is Ann E. Ewing. We comment
on the relevance of original reference research for science education.
Keywords: History, Black Holes, original references

1. Introdução
Para os astrônomos modernos há três principais tipos de remanescentes estelares: as Anãs
Brancas, as Estrelas de Nêutrons e os Buracos Negros. Estes últimos são os mais
intrigantes, pois se trata de objetos cujas massas são tão densas que nem mesmo a luz
consegue escapar de seu campo gravitacional. Tal particularidade e característica únicas
fazem com que seu estudo científico se torne mais difícil e desafiador, uma vez que ao
não emitirem fótons se torna impossível visualizá-los.
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A ideia da existência de tais objetos remonta o ano de 1783 quando o clérigo e
astrônomo John Michell descreve, pela primeira vez, objetos escuros, os quais ele
denominou “estrelas escuras”. Apenas a partir de 1915, após a publicação da Teoria da
Relatividade Geral de Albert Einstein, o astrônomo e físico alemão Karl Schwarzschild
previu a existência do que seria mais tarde denominados “Buracos Negros”.
A origem deste nome causa uma certa controvérsia. Contudo, restará demonstrado
que o nome foi, pela primeira vez, cunhado pela jornalista Ann Elizabeth Ewing.
Recentemente outra mulher a dar enorme contribuição para o estudo dos Buracos Negros
foi a astrônoma estadunidense Dra. Andrea Mia Ghez que em 2020 se tornou a quarta
mulher, na história, a ser laureada com o Prêmio Nobel de Física junto com outros dois
cientistas. O prêmio reconheceu seu trabalho na descoberta de um objeto supermassivo
compacto no centro de nossa galáxia, ou seja, um Buraco Negro Supermassivo
denominado Sagittarius A*. A Dra. Ghez e outras brilhantes mulheres vêm dando outras
inúmeras contribuições à ciência e em especial à astronomia.

2. Importância da pesquisa bibliográfica
As referências contextualizam o artigo no campo do conhecimento para o qual o autor
escreve. Por um lado, demonstram reconhecimento aos trabalhos realizados por outros
pesquisadores da área e, também, define o perfil do autor em virtude do contexto
bibliográfico e, portanto, da linha de pesquisa em que atua. Isto é muito relevante para
fazer qualquer tipo de pesquisa, na educação científica, por exemplo.
Podemos definir dois tipos de referências válidas em trabalhos científicos: as
referências diretas, nas quais é citado ou parafraseando um trecho de um determinado
texto, e, portanto, é citada a fonte explicitamente, e as referências indiretas, em que o
autor é citado na completude de sua obra ou no conjunto bibliográfico dos resultados de
alguma de suas pesquisas sem que seja feita alusão a um trecho explícito.
No caso em que pesquisamos, vimos que existe uma grande quantidade de
referências relacionadas com a atribuição do termo “Buracos Negros” à John Wheeler.
Fazendo uma pesquisa mais detalhada e profunda encontramos que a origem do nome
deve ser creditada à Ann Elizabeth Ewing.
Portanto, a relevância científica e histórica de estabelecermos a gênese de um
termo tão difundido na comunidade científica é de primordial importância. De outro
turno, importante resgatar o nome de quem realmente o criou.

3. História da descoberta dos Buracos Negros
Iniciamos esse trabalho fazendo um resgate histórico-científico do que hoje denominamos
de “Buracos Negros”. Este fenômeno da natureza foi estudado pela primeira vez em 1783
pelo inglês filósofo, naturalista, clérigo e geólogo John Michell. Lamentavelmente não
há qualquer registro fotográfico de como seria aquele renomado cientista, mas um
contemporâneo o descreveu como: “um homenzinho baixo, de pele negra e gordo”.
Extremamente religioso, diz-se que era muito engenhoso e um exímio filósofo.
É considerado o pai da sismologia e da magnetometria. Contudo, é totalmente
desconhecido fora da comunidade científica, não obstante sua grande contribuição em
diversas áreas das ciências.
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Como dito, em 1783, precisamente em 27 de novembro daquele ano, em artigo
denominado Transações Filosóficas da Sociedade Real de Londres, Michell colocou,
pela primeira vez, a hipótese de que poderia haver estrelas com tamanha massa compacta
que criariam uma força gravitacional tão grande a ponto de, nem mesmo a luz, escapar de
sua ação. Na época, Michell denominou aqueles objetos como “estrelas escuras”.
Considerando a teoria de Newton acerca da luz ser composta por partículas,
Michell argumentou que, por força da gravidade, tais partículas seriam mais lentas
quando emanadas pelas estrelas e, considerando a desaceleração, seríamos capazes de
medir a massa da estrela. Com base naquelas premissas, ele percebeu que a força
gravitacional de uma estrela poderia ser de tamanha grandeza que a velocidade para
escapar de seu campo teria que superar a velocidade da luz. Ao calcular o tamanho da
estrela, Michell verificou que deveria ser 500 vezes o tamanho do sol. Não sendo possível
que a luz escapasse de uma estrela daquela magnitude ele concluiu que ela seria invisível.
Baseado em seus estudos, Michell foi além, cogitou a existência de inúmeras
“estrelas escuras” no universo e para que pudessem ser encontradas, os astrônomos
deveriam procurar por sistemas estelares que se comportassem gravitacionalmente como
dois, no entanto, naquele sistema apenas um poderia ser visto. Hoje se sabe que em nossa
galáxia (Via Láctea) todos os candidatos a buracos negros estão localizados em um
sistema binário compacto de raio X.
Tamanha precisão e ineditismo das descobertas de Michell fizeram com que a
comunidade científica à época negasse a importância devida ao trabalho. Apenas treze
anos após a divulgação do trabalho de Michell, o matemático francês Pierre-Simon
Laplace, em trabalho de 1796 denominado Exposition du Système du Monde, abordou o
tema sobre a mesma visão de Michell.
Somente em 1970, quando fora revelada a carta que Michell escreveu à Cavendish
em 1784 expondo seu trabalho sobre os efeitos da gravidade na luz, é que a comunidade
científica do século XX passou a reverenciar Jonh Michell e sua enorme contribuição para
a ciência como um todo e, em especial, à astronomia e mais precisamente aos estudos dos
Buracos Negros.

4. Origem do termo “Buracos Negros”
Em que pese o termo “Buracos Negros” ter sido popularizado e difundido quando adotado
pelo renomado físico Jonh Archibald Wheeler (Figura 1) em conferência de 1967, foi em
1964 que a jornalista Ann Elizabeth Ewing (Figura 2) cunhou, pela primeira vez, aquele
termo num artigo denominado “Black Holes” in Space publicado no Science News Letter
edição de 18 de janeiro de 1964 (Figura 3). Aquele artigo teve origem após a conferência
de dezembro de 1963 promovida pela Association for the Advancement of Science em
Cleveland, onde possivelmente tenha ouvido a expressão. Contudo, ela nunca revelou a
fonte.
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Figura 1 Jonh Archibald Wheeler.

Figura 2- Ann E. Ewing por Emma Brown, Washington Post August 3, 2010
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Figura 3.

Ann Elizabeth Ewing se graduou em química e física pela Universidade de
Chicago. Juntou-se à Marinha dos Estados Unidos durante a segunda guerra mundial
como jornalista até 1946. Ela escreveu dos anos 40 aos 60 para a Science News, uma
publicação da Society for Science and the Public. Suas matérias diziam respeito à
astronomia, física e medicina.
Como anteriormente ressaltado, somente três anos após publicado o artigo, em
1967, o físico Jonh Archibald Wheeler popularizou o termo “Buracos Negros” referindose ao fenômeno espacial que ocorre quando há o colapso gravitacional de uma estrela.
John Wheeler também se refere àquele termo no capítulo 13 da sua autobiografia
científica intitulada Geons, Black Holes & Quantum Foam, a fim de descrever o mesmo
fenômeno gravitacional de uma estrela massiva.
Foi um dos últimos colaboradores de Albert Einstein. Morreu em 2008 aos 96
anos de idade.
Portanto, em que pese o renomado físico ser, para muitos, o criador do termo
conhecido mundialmente, resta demonstrado que Ann E. Ewing quem o cunhou
anteriormente.
5. Estudos modernos sobre os Buracos Negros
Buracos Negros, como dito alhures, são objetos que possuem tanta massa e, portanto,
força gravitacional que, sequer, a luz consegue vencê-la e escapar. Mas qual seria o
tamanho dessa massa? Após a divulgação da Teoria da Relatividade Geral de Albert
Einstein em 1915, na qual o físico unificou o espaço e tempo em um espaço-tempo com
quatro dimensões, dando origem aos efeitos do que chamamos gravidade, o também físico
alemão Karl Schwarzschild avançou no uso daquelas equações e procurou descobrir
como se comportaria o espaço-tempo em torno de grandes massas.
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Karl Schwarzschild (Figura 4) foi um astrônomo e físico alemão nascido em 1873
e falecido em 1916 aos 42 anos de idade. Contemporâneo de Albert Einstein foi
responsável pelo aprofundamento do conhecimento acerca dos Buracos Negros. Ele
demonstrou que se qualquer massa for comprimida ultrapassando determinado tamanho,
hoje denominado Raio de Schwarzschild as equações da teoria da relatividade entrariam
em colapso, tornando o objeto uma singularidade.

Figura 4 Karl Schwarzschild.

Pari passu, a velocidade para que qualquer corpo escape da gravidade do objeto,
terá que ser maior do que a velocidade da luz. Sendo a velocidade da luz, de acordo com
a Teoria da Relatividade Geral de Einstein, a maior velocidade existente no universo, ele
concluiu que nada escaparia do campo gravitacional daquele objeto, nem mesmo a luz.
Daí porque existiriam os, recentemente, denominados Buracos Negros.
Em 1958, o físico estadunidense David Finkelstein redefiniu o raio de
Schwarzschild como um “horizonte de eventos”. Dentro dos limites do horizonte de
eventos, o colapso da estrela continuava infinitamente denso. No entanto, se algo
ultrapassasse aquele limite seria impossível que o objeto retornasse. Seria um caminho
sem volta.
Feito este resgate histórico recente, passemos às contribuições da Dra. Andrea
Mia Ghez (Figura 5) ao estudo dos Buracos Negros Supermassivos encontrado no centro
da nossa via Láctea. Trata-se de uma astrônoma estadunidense nascida em Nova York
aos 16 de junho de 1965. Em 1987 Ghez graduou-se em física pelo Massachusetts
Institute of Technology e em 1992 obteve o título de Doutora pelo California Institute of
Technology, Pasadena, CA. Em seguida, de 1992 a 1993 tornou-se PhD. pela University
of Arizona. Em 1994 a Dra. Ghez tornou-se professora assistente em física e astronomia
na University of California, Los Angeles, CA, vindo a se tornar professora titular em
2000. Hoje com 56 anos de idade continua a lecionar como titular no Departamento de
Física e Astronomia da Universidade da Califórnia.
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Figura 5 © Nobel Prize Outreach. Photo: Annette Buhl.

Em 06 de outubro de 2020, a Real Academia de Ciência da Suécia, responsável
por agraciar grandes expoentes em diversas áreas da ciência e literatura, decidiu por
oferecer o Prêmio Nobel em física a três cientistas. Roger Penrose, Reino Unido;
Reinhard Genzel, Alemanha e Andrea Ghez, Estados Unidos da América, estes dois
últimos dividiram 50% do prêmio em dinheiro.
Fundada em 1739, a Real Academia de Ciência da Suécia é uma organização
independente cujo objetivo de forma geral é promover as ciências e fortalecer sua
influência na sociedade. A Academia assume especial papel com o intuito de fortalecer
as ciências naturais e matemática, mas não deixa de envidar esforços para promover a
troca de ideias entre as várias disciplinas.
Andrea Mia Ghez foi a quarta mulher na história a ser laureada com o Prêmio
Nobel de física nos 120 anos de existência do prêmio, uma vez que a primeira edição se
deu em 1901. As anteriores foram Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963) e
Donna Strickland (2018).
O prêmio reconheceu a enorme contribuição da Dra. Ghez ao descobrir e estudar
um Buraco Negro supermassivo que apenas é encontrado no centro das galáxias. Há
também os Buracos Negros estelares que têm tamanhos bem menores e são encontrados
em maior número no universo. Os estudos da Dra. Ghez, se concentraram no Buraco
Negro supermassivo denominado, Sagittarius A* que se encontra no centro de nossa Via
Láctea. Ela calculou que aquele Buraco Negro tem uma massa de aproximadamente
quatro milhões de vezes a massa solar, determinada diretamente a partir da observação
de órbitas estelares.
A Teoria da Relatividade Geral continua sendo a melhor descrição para explicar
como a gravidade atua sobre os corpos. No entanto, a cientista, coautora principal do
estudo publicado na revista Science, afirmou: "Einstein está certo, ao menos por
enquanto" e prossegue: "as observações são consistentes com a Teoria da Relatividade
Geral de Einstein; entretanto, sua teoria está definitivamente mostrando vulnerabilidades:
não pode explicar completamente a gravidade dentro de um Buraco Negro, e em algum
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momento precisaremos ir além da teoria de Einstein para uma teoria mais abrangente da
gravidade".
Conforme demonstrado, há muito tempo o fenômeno hoje conhecido por
“Buracos Negros” vem sendo estudado por inúmeros cientistas do sexo masculino.
Demonstrando um possível e desejado início de mudança dos paradigmas, eis que uma
mulher, igualmente, cientista recebe uma das mais prestigiosas honrarias almejadas por
todos que se dedicam às ciências.
Não menos importante, vimos, também, que outra notável mulher foi a primeira
a, denominar e imortalizar, o termo “Buracos Negros”. Assim, nos parece que se avizinha
um novo horizonte de igualdade de oportunidades e reconhecimento aos cientistas,
independentemente do gênero (masculino ou feminino), mas apenas considerando as
contribuições à humanidade.
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Abstract. The intention of this text seeks to bring to light concepts and knowledge
about the dynamics that permeate the “Educação do Campo”. To this end, a brief
presentation of the history of “Educação do Campo” and the “Pedagogia do
Movimento” described by Roseli Caldart. We see that, despite the school in the
countryside being seen with bad eyes as a result of historical pre concepts, the
“Pedagogia do Movimento” allows the construction of an education that is
emancipatory for peasant peoples, which leads us to question the possibility of its
implementation in other educational realities.
Keywords: “Educação do campo”, “Pedagogia do movimento”, Pedagogical
matrices.

Resumo. A intencionalidade deste texto busca trazer à tona conceitos e
conhecimentos acerca das dinâmicas que permeiam a Educação do Campo. Para tal
faz-se uma breve apresentação do histórico da Educação do Campo e da Pedagogia
do Movimento descrita por Roseli Caldart. Vemos que, apesar da escola no campo
ser vista com maus olhos em decorrência dos pré conceitos históricos, a Pedagogia
do Movimento permite a construção de uma educação que seja emancipatória para
os povos campesinos, o que nos leva a questionar quanto a possibilidade de sua
implantação em outras realidades educacionais.
Palavras-chave: Educação do campo, Pedagogia do movimento, Matrizes
pedagógicas.
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1.

Introdução

Ainda nos dias de hoje as escolas localizadas no campo são vistas com olhos
diferenciados, como se houvesse um certo preconceito ao falar delas. Tal visão deriva
das práticas do agronegócio, um pequeno quantitativo que domina a nação. Assim
sendo, a educação campesina foi feita de extração de pessoas para auxiliar na
“evolução” do país, como nos traz Rossato e Praxedes (2015, p. 19) “[...] a educação [do
campo], organizada mediante o apoio oficial, voltou-se a legitimar o modelo
urbanocêntrico que estabeleceu uma relação de submissão da educação às necessidades
inerentes à industrialização [...]”, promovendo um culturocídio da população local,
tratando “os valores, as crenças, os saberes do campo ou de maneira romântica ou de
maneira depreciativa, como valores ultrapassados, como saberes tradicionais,
pré-científicos, pré-modernos” (ARROYO, 1999 apud ROSSATO; PRAXEDES, 2015,
p.19).
No final dos anos 90, a educação do campo ganhou força a partir dos
movimentos sociais populares que se organizaram e realizaram um marco de grande
importância para a Educação do Campo: o I Encontro de Educadores e Educadoras da
Reforma Agrária (I ENERA). Para Munarim (2008) o evento foi o fato que melhor
simboliza a criação oficial de um Movimento Nacional de Educação do Campo, onde o
autor considera que foi a “certidão de nascimento da Educação do Campo no Brasil”.
Contudo, vale destacar que, apesar da Educação do Campo ser uma conquista dos
movimentos, nem toda escola rural realiza a Educação do Campo, nem que ela se
restringe ao meio rural; tendo em vista esta afirmação nos cabe salientar que há
diferenças epistemológicas e ideológicas entre a Educação do Campo e Educação Rural:
a educação rural, superficialmente, é aquela que busca inserir o sujeito do campo na
cultura capitalista urbana, enquanto a educação do campo busca enxergar uma educação
voltada aos camponeses, junto com os quilombolas, indígenas e diversos assalariados ao
meio rural.
A Educação do Campo supracitada é fruto das reivindicações do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para que os sujeitos do campo sejam
emancipados, é uma educação feita, portanto, pelos e para os povos do campo. Como
descreve Caldart (2012), esse modelo educacional visa atender os objetivos desse
movimento social, ou seja, a formação dos membros de sua organização coletiva e para
as novas gerações de Sem Terra, e as tarefas consideradas necessárias para o trabalho
educativo das escolas a ela vinculadas” (CALDART, 2012, p.5). A partir disso, o MST
buscou criar sua própria pedagogia, descrita por Roseli Caldart como Pedagogia do
Movimento, que visa formar cidadãos e cidadãs para uma sociedade igualitária,
questionando as desigualdades do capitalismo.
Diante do exposto, este trabalho visa uma breve apresentação sobre as
potencialidades da Pedagogia do Movimento enquanto prática pedagógica para a
emancipação das populações campesinas.

2.

Metodologia

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, uma vez que, de
acordo com Flick (2009), é considerado o papel dos pesquisadores na obtenção dos
resultados. O autor ainda nos diz que “os métodos qualitativos consideram a
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comunicação do pesquisador em campo como parte explícita da produção do
conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma variável a interferir no
processo” (FLICK, 2009, p. 25).
Os materiais estudados são textos que abarcam a temática advindos de diversos
autores apresentados durante a disciplina de Educação do Campo do PPGECA/UFLA,
em especial Roseli Salete Caldart (2004;2012), onde a análise seguirá a Análise de
Discurso, visto que não haverá a dissociação entre o discurso e o meio social. Com esse
fundamento, buscaremos responder a seguinte pergunta: A Pedagogia do Movimento
levanta quais possíveis perspectivas enquanto prática emancipatória da população
campesina?

3.

Resultados e Discussões

Vemos nas observações de Roseli Caldart que a Pedagogia do Movimento praticada
pelas Escolas do Campo segue uma via que vai na contramão do mecanismo de controle
e da maquinaria estatal praticada pelo novo liberal. Emir Sader (2005 apud CALDART
2009, p. 36-37) diz que a natureza e destino dessa prática pedagógica: “[...] estão
profundamente ligados ao destino do trabalho no campo, consequentemente, ao destino
das lutas sociais dos trabalhadores e da solução dos embates de projetos que constituem
a dinâmica atual do campo brasileiro, da sociedade brasileira, do mundo sob a égide do
capitalismo em que vivemos”.
A Pedagogia do Movimento surge como desafio para realizar um projeto
educativo mais amplo, onde um dos pilares desse projeto é a práxis sugerida por Paulo
Freire, onde a transformação da realidade é feita a partir da reflexão-ação-reflexão do
sujeito frente ao que é lhe apresentado, permitindo, assim, a construção de um
pensamento crítico, confrontando a submissão visada pelas práticas educacionais
convencionais. Roseli Caldart apresenta cinco matrizes pedagógicas que são formadoras
ou conformadoras do ser humano, onde determinados traços são constituídos a partir da
atuação dessa matriz. Silva (2020) nos diz que:
Essa concepção pressupõe que a produção da consciência está intimamente
ligada à produção da existência humana, por isso é necessário captar como se
dão as relações sociais nas quais acontece a prática educativa e como intervir
nelas, em meio às contradições existentes. [...] A educação, nessa
compreensão, é o que possibilita a formação dos sujeitos, a formação humana
nos mais diferentes espaços, necessita ser intencionalizada desde um
ambiente educativo, da materialidade da vida, do movimento do real, muitas
vezes tenso e quase sempre contraditório (SILVA, 2020, p. 112-113).

3.1 Matriz pedagógica do trabalho
O trabalho é a atividade humana criadora, que constrói o mundo e o próprio ser
humano, ou seja, o trabalho significa a vida humana como princípio educativo,
conforme preconizado por Marx. O trabalho é visto nesta matriz não apenas como
trabalho produtivo, nem como trabalho assalariado e explorado na sociedade capitalista.
Portanto, essa matriz busca converter todos os seres humanos em trabalhadores para
superar suas as formas alienadas, tornando-o a base principal desse projeto educativo
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para vincular os conhecimentos escolares ao mundo do trabalho e da cultura que o
trabalho produz (CALDART, 2004).
Ao colocar o referencial marxista para compreendermos o trabalho, Caldart
(2004) o define como elemento central no processo educativo. Desse modo, essa matriz
conformadora busca inserir os estudantes em trabalhos que de fato resultam práticas
necessárias para um determinado grupo e às diferentes esferas da vida humana para os
tornar produtores livres (CALDART, 2004), tendo um horizonte socialista. Cria-se,
assim, um vínculo entre a escola e a realidade, tirando os estudantes do interior da
escola para agir conjuntamente com todo o trabalho feito pelos integrantes do grupo.
3.2 Matriz pedagógica da organização coletiva
A organização coletiva é responsável por criar traços fundamentais no perfil do ser
humano que a pedagogia visa formar, uma vez que a organização coletiva permite que o
ser humano entenda o que é o modo de vida coletivo, aprendendo hábitos e habilidades
para que se possa agir de forma organizada para o cumprimento das tarefas (CALDART,
2004). Essa matriz expõe que é necessário que as pessoas saibam o que precisa ser
construído, saibam lutar pela construção e identifiquem os caminhos para que a
construção seja feita.
No que tange a participação das crianças dentro da organização, estas são
levadas a participar ativamente do cotidiano do movimento, logo se trabalha a
compreensão que lugar de criança não é apenas na escola. “Seu lugar é na escola, mas
também nas ocupações, no trabalho coletivo, nas festas, nas marchas, no cotidiano do
movimento” (CALDART, 2000, p. 218)1. Essa visão sobre o papel da criança tece uma
crítica à visão escolacentrista proporcionada pela visão liberal de educação que aliena
pelo processo de formação escolar, crianças de tenra idade.
A matriz nos traz o potencial pedagógico para participação e construção de lutas
organizadas da classe trabalhadora, além de trazer o potencial educativo no sentido de
possibilitar a organização da coletividade para questionar as formas de hierarquização,
individualização e submissão presentes na sociedade capitalista.
3.3 Matriz pedagógica da luta social
A pedagogia acredita que a luta social educa as pessoas e a partir dessa premissa, a
matriz diz que a formação humana deve ser pautada para o inconformismo e contestação
social, gerando iniciativas que lutam pela transformação da realidade (CALDART,
2004). Para tanto, a autora ainda diz que a experiência educativa desta pedagogia visa
recuperar a potencialidade transformadora da produção coletiva de perspectivas que até
então não existem nos modelos sociais ou no próprio ser humano, tornando-se um
exercício permanente da construção de parâmetros sociais e humanos que orientam cada
ação para direcionar um futuro transformador.
3.4 Matriz pedagógica da cultura
1

Tal afirmação pode ser reforçada pelas ações desenvolvidas pelo MST com suas Crianças como foi o I
Encontro Nacional dos Sem Terrinha, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=pm2cgAEgVA0

373

A cultura deve ser entendida a partir da experiência humana de participação em
processos de trabalho, luta e organização coletiva (CALDART, 2004). Assim, cada
pessoa nasce em uma determinada cultura que conforma o seu jeito de ser, já que ela é
produto de uma organização coletiva que traduz um modo de vida que produz e
reproduz conhecimentos, visão de mundo e heranças compartilhadas (CALDART,
2012).
O princípio dessa matriz é que não há como educar uma pessoa ignorando seus
aspectos culturais, bem como acredita Paulo Freire, assumindo duas dimensões culturais
principais: a crítica à cultura hegemônica da sociedade capitalista e o cultivo de ações
que expressam seus objetivos sociais, políticos e humanos – como, por exemplo, na
valorização do trabalho coletivo contrapondo o individualismo do capitalismo. A esse
respeito, aliás, Caldart (2000, p. 227) afirma que “a base da cultura da classe
trabalhadora é a coletividade ou a ideia do coletivo” e, por tal, podemos compreender
que a cultura foi ideada para provocar inquietação na lógica instaurada pelo modelo
capitalista de produção.
3.5 Matriz pedagógica da história
A formação do ser humano se dá através da transformação do mundo que também o
transforma. Nas palavras de Roseli Caldart, o movimento histórico “é a vivência da
historicidade e a busca de superar as contradições presentes no movimento da realidade,
o que permite ao ser humano crescer como sujeito humano, participando da própria
intencionalidade de sua formação” (CALDART, 2004, p. 11).
A história é projetada, ainda conforme Caldart (2004), a partir das lições
passadas cultivadas no presente, portanto esta se baseia no cultivo da memória através
de práticas educativas que não se limitam a conhecer o passado, mas fazer dele uma
experiência racional, visto que esta faz parte da essência do ser humano. Diante disso,
essa matriz acredita que a escola pode ajudar educadoras, educadores, educandas e
educandos a enxergar a relação entre memória e história para vivenciá-la e trabalhar na
formação de consciência histórica.

4.

Considerações finais

Vemos que, por defender e lutar por uma educação para o povo do campo a Pedagogia
do Movimento, atrelada aos seus, vem trazendo para o campo, local esquecido por
muitos durante muito tempo, uma proposta educacional que está contextualizada e
enviesada na cultura e nos costumes do povo que esta atende. Com isso, somos levados
a tal reflexão: este ideário libertador e emancipador, que trata o trabalho e a educação
como um só, não deveria ser o modelo educacional para todo brasileiro e brasileira?
Para nós, a resposta é nítida, entretanto o nosso sim não é o suficiente para os
controladores dessa desigualdade e para os sujeitos que suportam e apoiam tal
desumanidade.
Acreditamos que nós, educadoras e educadores de todo o Brasil, precisamos
fazer nossa parte para que, aos poucos, as correntes caiam por terra e a liberdade seja
uma realidade de muitos, mesmo sabendo dos inúmeros mecanismos que dificultam
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esses processos. Esperamos que a partir dessa breve apresentação sobre esta educação
libertária sirva de inspiração e guia para que as professoras e professores, em formação
ou já atuantes, inspiram-se a aprender sobre este mundo de lutas, conquistas e educação.
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Abstract. This work aims to discuss Rural Education from a pedagogical practice
carried out with undergraduates in Pedagogy. Taking as a starting point a Comics
on the Pedagogy of Movement, Roseli Caldart’s article “Paths to the
transformation of the school, and a report on the closing of rural schools, the
undergraduates produced artwork to address the themes, raising class discussions
discussed here.
Keywords: Pedagogy, Pedagogy of Movement, Pedagogical Practice.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo discutir sobre a Educação do Campo a
partir de uma prática pedagógica realizada com estudantes de licenciaura em
Pedagogia. Tomando como ponto de partida uma História em Quadrinhos sobre a
Pedagogia do Movimento, o artigo de Roseli Caldart “Caminhos para a
transformação da escola” e uma reportagem sobre o fechamento das escolas do
campo, estudantes produziram trabalhos artísticos para abordar os temas,
suscitando discussões em aula aqui analisadas.
Palavras-chave: Pedagogia, Pedagogia do Movimento, Prática pedagógica.

1. Introdução
As escolas do meio rural têm sofrido duros ataques ao longo das últimas décadas no
Brasil, principalmente com o grande número de escolas que são fechadas todos os anos,
colocando em risco o direito à educação de muitas famílias que vivem e trabalham no
meio rural, especialmente para aqueles que vivem em acampamentos e assentamentos.
Andrade et. al (2019) apontam que a luta dos movimentos sociais conquistou nas
últimas décadas, ainda que de maneira tímida, uma maior integração no cenário
educacional de sujeitos historicamente marginalizados do ensino superior, em que, “pela
primeira vez, os movimentos sociais do Campo, na sua interface de movimento de
Educação do Campo, estão protagonizando a reconfiguração do espaçotempo
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universitário". As autoras ainda colocam o desafio da formação de educadores do campo
em uma perspectiva de desconstrução da concepção da cidade enquanto espaço
civilizatório por excelência, e do campo, enquanto atrasado.
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar uma atividade
desenvolvida em aulas de formação de licenciatura em Pedagogia da Universidade
Federal de Lavras, que buscou discutir a Pedagogia do Movimento por meio de
produções artísticas que os estudantes desenvolveram a partir da leitura de uma história
em quadrinhos e do estudo em grupos do artigo “Caminhos para a transformação da
escola”, da autora Roseli Caldart.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento da atividade e análise dos dados, adotou-se a metodologia de
pesquisa qualitativa, considerando que ela é a mais adequada para estudos na área da
educação. Isso porque ela permite uma interpretação dos dados em sua qualidade, para
além de quantificações, buscando compreender relações, expressões e fenômenos
humanos (MINAYO, 2002).
2.1 Desenvolvimento da atividade
O trabalho aqui exposto foi realizado na disciplina de graduação “Educação do Campo”,
do curso de licenciatura em Pedagogia, a partir de duas aulas realizadas por meio de
videoconferências na internet no dia 25 de fevereiro de 2021. A proposta pedagógica foi
elaborada e ministrada por discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação
Científica e Ambiental que na época estavam cursando na pós-graduação uma disciplina
de mesmo nome “Educação do Campo”, e que são responsáveis pela escrita do presente
artigo. Participaram da atividade trinta e quatro estudantes de Pedagogia.
Foram disponibilizados previamente para a turma de licenciatura uma História
em Quadrinhos (HQ) construída por discentes responsáveis pela aula sobre o tema
“Pedagogia do Movimento” e um documento com orientações dos trabalhos a serem
desenvolvidos antes da aula. O título da HQ é “Os ABCs do Movimento” e a história
apresenta o diálogo de uma menina da cidade, Simone, que vai visitar o seu primo que
mora no campo, o Carlinhos, em que eles conversam sobre as diferenças entre suas
escolas. A HQ foi construída utilizando uma ferramenta da internet, que disponibiliza
diversos elementos para a construção de HQs. A proposta foi que os licenciandos
deveriam ler a HQ, o artigo “Caminhos para a transformação da escola” (CALDART,
2015) e uma reportagem sobre o fechamento das escolas do campo. A partir das leituras,
estudantes da disciplina se dividiram em grupos, sendo que cada grupo ficou
responsável por abordar dois tópicos do artigo e elaborar um trabalho de forma lúdica e
artística sobre esses tópicos, sendo estes trabalhos apresentados e discutidos no dia da
aula por meio de vidoeconferência. As principais discussões por eles suscitadas serão
apresentadas na sequência.

3. Resultados e discussão
No artigo “Caminhos para a transformação da escola”, de Roseli Caldart, ela aborda
importantes tópicos para o estudo da Educação do Campo que foram os eixos a partir
dos quais a atividade foi construída: 1. Concepção de educação e sua matriz formativa;
2. A relação entre projeto de escola e projeto de sociedade; 3. Articulação necessária
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entre teoria e prática; 4. A matriz pedagógica do trabalho; 5. A importância da
organização em coletivos; 6. A relação entre particular e universal; 7. Tempos
educativos na Pedagogia do Movimento; 8. Matriz pedagógica da história; 9. Matriz
pedagógica da cultura e, por fim, um tópico importante a ser discutido por ser uma
questão atual e que tem fortes impactos na educação do campo, apesar de não estar
presente diretamente no artigo: 10. O fechamento das escolas do campo.
A HQ “Os ABCs do Movimento” foi construída de forma a abordar todos os
tópicos selecionados e foi disponibilizada para que a turma lesse e se inspirasse para a
criação de seus próprios trabalhos sobre o artigo estudado.
3.1 Poemas e Música
Dois grupos escolheram se expressar por meio da produção de poemas. O primeiro
grupo ficou responsável pelos tópicos 1 e 10 e apresentou um poema construído por
eles, chamado “Pé na porta” que defende a importância das escolas do campo e faz uma
denúncia do fechamento delas. A leitura do poema suscitou a discussão sobre as
dificuldades que estudantes do campo enfrentam quando suas escolas são fechadas e
têm que passar a frequentar a escola da cidade e sobre a necessidade de um modelo
pedagógico próprio da vida no campo, construído pelas pessoas do campo, a partir da
realidade em que vivem e com seus interesses. Um dos versos do poema diz:
A escola é luz que ilumina o caminho da gente, no campo não ia ser
diferente/Pena, que essa realidade vem sendo mudada, estas escolas
estão sendo fechadas/Vim parar na cidade causa muita
frustração/Aqui a palavra agroecologia não é compartilhada/

Sobre os interesses que movem o fechamento das escolas do campo, uma licencianda
coloca: “eu acredito que seja por interesses do agronegócio e também, de um sistema
como um todo de querer tirar essas crianças das escolas do campo, levando elas para
cidade (...) e elas não são influenciadas a ficar no campo, a trabalhar no campo”,
sendo complementada por outra que pontua:
eu acho que pro sistema capitalista não faz sentido uma escola que
ensine o trabalhador a pensar o seu lugar no mundo, faz muito mais
sentido que ele aprenda que ele é só mais um trabalhador e é isso que
ele tem que ser pro resto da vida, e é isso que as crianças da cidade
estão aprendendo né, você pensa em uma escola do acampamento, lá
eles tem contato com a cultura, com a luta, então eles criam essa
noção que eles não são só mais uma engrenagem desse sistema.

As pesquisadoras Andrade e Rodrigues (2020) colocam que os desafios que as
escolas do campo enfrentam perpassam desde aspectos pedagógicos e de infraestrutura
até problemas de falta de recursos como transporte, alimentação e materiais didáticos,
condições essas que “acentuam alguns dos empecilhos relacionados à universalização da
educação e, portanto, às tensões e aos interesses do capital na América Latina”. Nesse
sentido, setores das altas esferas do poder se articulam para que a concepção de uma
escola rural precarizada prevaleça, uma escola distante da realidade dos trabalhadores
do campo. Em uma relação antagônica às concepções de escola hegemônicas, há o
movimento por uma concepção de escola do campo desenvolvida no contexto dos
movimentos sociais que lutam por terra e educação, uma luta que inclui o acesso ao
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conhecimento e a garantia de escolarização, e que tem raízes na luta da classe
trabalhadora na superação do capital.
O segundo grupo estudou os tópicos 2 e 3 e apresentou um vídeo que continha
um poema construído por eles com o título de “O Movimento”, além de trazerem o
clipe da música “Trono do estudar”, produzida pelo artista Dani Black e interpretada no
clipe por vários músicos, para contribuir na discussão. O poema suscitou a discussão a
respeito da relação entre a teoria e prática, um dos versos do poema diz:
A educação, junto com a ação, tem a inclusão/Direito de ir e vir,
direito de ser e estar/Direito de ter seu lugar/A escola é espaço de se
afirmar/É movimento e direitos, não batalhas/Que no coletivo,
mostram a beleza da teoria/Que no coração se tornam decisão/E
dizem não a exclusão.
Uma licencianda comenta: “eu achei muito interessante essa relação que a Educação
do Campo faz entre a teoria e prática, até que na tirinha os personagens falam, eles conversam
sobre as desigualdades sociais e o que fazer para transformar a sociedade”. Caldart (2015)
coloca que a tarefa de transformação da escola exige como um de seus pressupostos

articular a relação entre teoria e prática, assumindo que a transformação da escola é uma
tarefa prática que não se resolve sem teoria. Teoria que deve servir como ferramenta de
análise da realidade para que as contradições presentes na realidade possam ser
identificadas possibilitando saber que “fio” deve ser puxado para colocar o cenário em
movimento.
Sobre a música, outra licencianda coloca: “eu acho dá pra usar muito na sala de
aula com os adolescentes por exemplo, seria para mostrar pra eles a importância de ir
para luta, de uma manifestação consciente”. Esta canção foi produzida no contexto das
ocupações das escolas secundaristas no Brasil e traz a importância de se lutar pelo
direito à educação para todos: “Pra ter escolha, tem que ter escola/Ninguém quer
esmola, e isso ninguém pode negar/Nem a lei, nem estado, nem turista, nem
palácio/Nem artista, nem polícia militar. Caldart (2015) coloca que nessa luta pela
transformação da escola deve-se tomar como um pressuposto pensar a relação entre o
projeto de escola e o projeto de sociedade que se deseja construir a partir da análise do
tempo em curso, e assume como horizonte estratégico o socialismo, ou seja, um projeto
histórico da classe trabalhadora.
3.2 HQs
O terceiro grupo ficou com os tópicos 4 e 5. Para apresentar à turma, os estudantes
prepararam uma história em quadrinhos com duas crianças dialogando sobre a
pedagogia do movimento em uma escola do campo, levantando questões relativas à
matriz pedagógica do trabalho, como coloca uma das licenciandas autoras do
quadrinho:
O texto diz que é muito importante que os alunos tenham experiências
relacionadas à agroecologia por meio de práticas de acordo com a
realidade deles mesmos. [...] Ela fala que a participação de forma
coletiva, ela cria traços fundamentais no perfil de ser humano que
queremos formar na atualidade, lutadores e construtores. Eu acho que
isso é muito real, principalmente no campo, que precisa assim de mais
união ainda.
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A HQ ressalta a importância do coletivo nesse processo, como coloca uma das personagens:
“Manu, gostei muito de saber desse contato do trabalho com a agricultura, o que é muito
importante, e além disso, porque todos fazem acontecer JUNTOS”. Caldart (2015) coloca que

deve-se assumir como pressuposto de transformação da escola que, enquanto cada
educador trabalhar sozinho e por conta própria e sem que os educandos estejam
envolvidos ativamente nos processos de transformação, não haverá mudanças
significativas na escola.
O sexto grupo desenvolveu uma produção a partir dos tópicos 4 e 9. O grupo
construiu uma história em quadrinhos sobre a realidade de uma escola do campo e os
alunos que lá estudam, abordando questões como as cooperativas, hortas comunitárias e
a participação coletiva . Uma das licenciandas comenta sobre a organização coletiva:
“ela vai criar um ser humano, que é aquele que a gente precisa formar na realidade, e
é aquele ser humano que vai ter a consciência do que precisa ser construído e qual a
sua participação nessa organização toda que tem que ser o trabalho". Neste sentido,
Caldart (2015) coloca que a organização coletiva deve ser objeto de estudo da escola e
“deve incluir o vínculo com iniciativas que acontecem fora da escola, seja nas lutas de
ação social, seja mobilizando e discutindo sobre a participação dos estudantes nos
encontros dos Sem Terrinha ou nas jornadas da juventude Sem Terra”.
3.3 Conto
O quarto grupo ficou responsável pelos tópicos 6 e 7 e desenvolveu um conto com o
título “Agricultura no contexto escolar: ressignificando papéis sociais” sobre um dia de
atividades em uma escola do campo em que foram abordadas questões importantes
como a importância de o particular estar atrelado ao universal, o que passa por
considerar aspectos da realidade da sociedade (comunidade, governo, movimentos
sociais, economia, etc). Os integrantes do grupo trouxeram também características
importantes de uma escola do campo, que é diferente de uma educação da cidade, já que
precisa considerar aspectos próprios do trabalho e da vida no campo. Neste sentido, para
Caldart (2015) não é possível trabalhar para a transformação da escola abstratamente,
mas sim atuar em realidades particulares que, por sua vez, estão relacionadas à escola
enquanto instituição inserida em determinada sociedade. Partindo da concepção
contra-hegemônica de Educação do Campo desenvolvida no seio do Movimentos dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a autora coloca que as práticas de
transformação acontecem nas escolas dos acampamentos e assentamentos da reforma
agrária onde os trabalhadores do campo se encontram.
3.4 Quadro interativo e vídeo
O quinto grupo ficou com os tópicos 8 e 9. O grupo desenvolveu com a turma uma
proposta de construção de um quadro interativo por meio de uma ferramenta da internet
que permite a inserção colaborativa de diversos elementos como por exemplo textos e
imagens. A ideia foi que a turma inserisse elementos que remetessem às categorias
“História” e “Cutura”, o que contribuiu para as discussões do significado delas. O grupo
também trouxe, para contribuir com a aula, um vídeo que conta a luta dos sem terrinhas,
as crianças que moram nos assentamentos e acampamentos. Uma das integrantes do
grupo coloca que:
A gente pensou nesse sentido, na matriz pedagógica cultural, de que a
escola do campo ela deve respeitar a cultura do aluno camponês, isso
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não deve ser esquecido, o professor que atua no campo ele não deve
simplesmente transferir o que ele sabe e o que ele aprendeu dando na
escola da cidade para a escola do campo, ele precisa integrar a cultura
do campo nas aulas dele. [...] E aí eu já entro um pouco mais na matriz
pedagógica da história, quando a gente pensa por exemplo numa
escola que se localiza em um assentamento. Para esse assentamento
existir, pra esse acampamento existir, pra essa escola do campo existir,
houve uma luta, pessoas que lutaram para que aquilo acontecesse, e eu
acho que esse tipo de coisa não deve ser esquecido e o professor deve
levar isso em consideração.

Na categoria “História” apareceram as palavras: livros, memórias, antepassados,
passado, hábitos, saber, conhecimento, ensinamentos e laços. Já na parte da cultura
foram: produções artísticas e científicas, tradições, festas, processo, arte, raízes,
costumes, música, hábitos, valores, conhecimento. Sobre o vídeo dos sem terrinhas,
uma outra licencianda comenta que:
é muito triste ver as pessoas comentando e falando que ‘nossa, olha o
que eles tão fazendo com as crianças’, porque querendo ou não, são
crianças muito diferentes da cidade. Essas crianças são tão pequenas e
já são tão empoderadas, já sabem do que precisam, elas já estão na
luta há muito tempo. Até a gente mesmo, que é da cidade né, demora
tanto tempo pra ter a consciência que essas crianças já tem.

São muitos os comentários que criminalizam o MST e outros movimentos sociais na
internet. Para Rojas e Adissi (2015), esse processo de criminalização do MST resulta de
uma ação de “complementaridade entre as instituições (mídia, Estado) e as ações
extralegais das classes dominantes no campo” e, além disso, soma-se o fato do processo
ser “uma ação política das classes dominantes brasileiras de coibir as lutas populares”.

Considerações finais
As discussões junto com a turma de Pedagogia possibilitaram reflexões sobre o processo
de luta que os movimentos sociais camponeses enfrentam e como eles têm construído
caminhos através da educação como forma de resistência. Abordar essa questão através
da arte mostrou-se um caminho profícuo por meio do qual os estudantes expressaram os
conhecimentos apreendidos com as leituras indicadas, mostrando possibilidades para a
formação de educadores comprometidos com uma Educação do Campo que considere a
realidade dos camponeses, preocupada com a formação de sujeitos críticos e atuantes.
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Abstract. The goal of this work is to analyze the contributions of a educational practice
for the teaching of vaccine theme from the STS perspective. The practice was developed
in the discipline Science, Technology, Society and Environment, offered by the Graduate
Program in Science and Environmental Education from UFLA. The data was analyzed
through thematic categorization, method of a descriptive analysis from a qualitative
research. The results show us that the problematization of the essencial questions from
the understanding of reality and the involvement of the students in the construction of the
dialogue is so much important from the training of students. Besides that, the utilization
of a fotography got the practice richer, because stimulates the critical reflection and the
people sensitivity.
Resumo. o objetivo deste trabalho é analisar as contribuições de uma prática educativa
para o ensino do tema vacina a partir da perspectiva CTS. A prática foi desenvolvida na
disciplina Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ofertada pelo Programa de Pósgraduação em Educação Científica e Ambiental da UFLA. Os dados foram analisados
por meio da categorização temática, método de análise descritiva de uma pesquisa
qualitativa. Os resultados nos mostram que a problematização de questões essenciais
para compreensão da realidade e o envolvimento dos estudantes na construção do
diálogo é muito importante para a formação dos educandos. Além disso, a utilização de
uma fotografia enriqueceu a prática, pois estimula a reflexão crítica e a sensibilidade
das pessoas.
Introdução
No Ano de 2020 fomos surpreendidos com uma pandemia que impôs o isolamento
social como medida preventiva sanitária. Por causa disso, escolas e universidades foram
forçadas a interromperem, por tempo indeterminado, as atividades presenciais. Neste
cenário, porém, algumas instituições optaram por dar continuidade às atividades de forma
remota, como foi o caso da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Durante este
período, mestrandos do programa de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental
(PPGECA) cursaram a disciplina de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente,
oferecida pelo programa. Nela, os discentes se apropriaram de questões relacionadas ao
movimento CTS e ao final foram incentivados a elaborar uma aula, tendo como eixo esta
perspectiva.
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O movimento CTS surgiu com o objetivo de questionar os impactos do
conhecimento científico e da tecnologia no meio ambiente e na sociedade. Isso aconteceu
na década de 1970, após muitos perceberem que a produção de novas tecnologias deveria
ser pensada de forma crítica e democrática, vista aos enormes problemas que vinham
causando para a sociedade, como a degradação do meio ambiente, por exemplo, a criação
de bombas atômicas (AULER; BAZZO, 2001).
Isso exige que um maior número de pessoas colabore para a tomada de decisões
deste plano, pensando a relação entre ciência e tecnologia de forma mais democrática e
não tecnocrática, já que afeta todas as pessoas que vivem em um mesmo lugar. Por conta
disso, ocorreram repercussões educacionais com o intuito de problematizar a ciência e
romper com a visão de sua suposta neutralidade que corroboram para a formação de
cidadãos mais críticos e participativos (ROSO; AULER, 2016).
No entanto, a inclusão de práticas voltadas para a criticidade da ciência e sua
relação com a tecnologia, meio ambiente e sociedade encontra alguns desafios no ensino
de ciências, uma delas é com relação a formação dos professores, que pode estar
relacionada a uma concepção de ensino tradicional de caráter disciplinar (AULER;
BAZZO, 2001).
Nesse sentido, pensando na formação de professores e educadores científicos, a
disciplina oferecida pelo PPGECA contribuiu para a elaboração de práticas educativas no
ensino de ciências a partir da perspectiva CTS que depois de realizadas foram analisadas
pelos mestrandos do programa. Uma das práticas foi para o ensino do tema vacina,
orientado para alunos do 7º ano do ensino fundamental. O objetivo deste trabalho é
analisar as suas contribuições para o ensino de ciências.
Desenvolvimento
Proposta da disciplina
A disciplina Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente é ofertada no Programa
de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental da Universidade Federal de
Lavras (UFLA). No primeiro semestre de 2020 a disciplina foi lecionada presencialmente
somente 2 vezes. Por causa do isolamento social provocado pela pandemia da COVID19 ela se desenvolveu no restante do semestre de forma online, por meio da elaboração
de comentários reflexivos no facebook, onde o professor encaminhava as atividades,
sendo artigos e vídeos de palestras e entrevistas para serem assistidos e comentados pelos
mestrandos, além de reuniões na plataforma google meet.
Como atividade final o professor orientou que os mestrandos elaborassem práticas
educativas para o ensino de algum tema do currículo de ciências e biologia que fosse
ensinado a partir da perspectiva CTSA. Foi orientado que as aulas fossem gravadas em
vídeo. Cada grupo tinha autonomia na escolha de metodologias alternativas ao método
tradicional de ensino para construção do conceito. Nesse sentido, aqui apresentamos
apenas uma das práticas, sobre o tema vacina que depois foi avaliada pelos mestrandos
do programa.
Descrição da prática
Tomando como base a perspectiva CTSA na construção do conhecimento, os
professores decidiram adotar uma metodologia de problematização. Foi decidido
convidar três estudantes do ensino fundamental II para participar da prática em questão.
As perguntas lançadas para os estudantes eram desconhecidas por eles, então as respostas
alcançadas foram espontâneas.
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No primeiro momento foi realizada uma contextualização sobre a pandemia, a fim
de ouvir dos alunos o quanto eles sabem da real situação, quais as suas opiniões e formas
de busca por informações. Em seguida, foi apresentada uma fotografia que flagra uma
Yanomami tentando colocar uma máscara, para instigar a reflexão dos estudantes para os
desdobramentos sociais da pandemia. O objetivo com essa contextualização inicial era
falar mais especificamente com eles sobre o alto número de infectados entre pretos,
pardos e indígenas e os fatores que decorriam do aumento no número de mortes entre
estes grupos sociais. Dessa forma, foi discutido sobre a contradição entre dois modos de
viver e os impactos de uma cultura sobre outra. A partir dela discutimos os entraves para
a população nativa para que possam permanecer protegidos, como é o caso da grilagem
e da mineração, já que na pandemia observamos uma redução na proteção de terras
indígenas e o aumento de atividades predatórias ilegais.
Após problematizar a fotografia foi perguntado a eles quais as formas de se
prevenir do coronavírus e como proteger os povos nativos, em termos de resoluções mais
amplas. Eles chegaram a falar do álcool gel, do uso de máscara, lavagem das mãos e sobre
a vacina, pegamos esse gancho para discutir com eles o momento atual de produção de
uma vacina, ouvindo dos estudantes o que eles sabiam sobre o assunto e quais as suas
opiniões. Para explicar aos alunos a atuação do vírus e da vacina no corpo humano o
professor realizou um desenho esquemático no flip chart.
Ao passo que os estudantes discutiam sobre a gravidade desta doença e dos seus
impactos sociais, foi possível compreender o olhar deles sobre o significado da vacina,
em que eles expuseram suas visões sobre a mesma. Nesse momento foi dialogado com
eles o grande esforço global que está sendo realizado para produção da vacina contra o
coronavírus, como o tempo gasto para sua produção, o desenvolvimento de novas
tecnologias, conhecimento necessário e o investimento financeiro na ciência e sua
desvalorização na atualidade.
Metodologia
O trabalho possui características de uma pesquisa qualitativa, já que se propõe a
investigar particularidades de um fenômeno social envolvendo seres humanos, que em
sua natureza não podem ser investigados e analisados sob a perspectiva estatística
(MINAYO, 1994).
Para analisar as avaliações dos mestrandos sobre a prática tomou-se como base a
elaboração de categorias temáticas, método de análise descritiva de uma pesquisa
qualitativa, como também sustenta Minayo (1994). O método em questão propõe a
elaboração de categorias que agrupam as ideias em comum que as pessoas apresentam
sobre determinado contexto. Elaboradas as categorias passa-se para o momento de
interpretação dessas ideias e de sua fundamentação teórica.
Resultados e Discussão
A leitura das avaliações apontou para duas questões que apareceram com maior
frequência entre os mestrandos que avaliaram a prática, a primeira é sobre a relevância
da problematização de questões atuais e que contextualizam a situação brasileira para
construção do conhecimento, a segunda é sobre a utilização da fotografia enquanto
recurso metodológico. Ambas as contribuições da prática, ressaltadas pelos mestrandos,
contribuíram para o desenvolvimento de um diálogo com os estudantes convidados e a
construção de um conceito científico, no caso, a vacina.
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Sobre a primeira questão, 7 mestrandos (G, M, A, ME, C, D, R) ressaltaram em
suas avaliações a potencialidade do diálogo provocado pelas problematizações do
contexto atual no Brasil. Eles escreveram que a prática foi interessante neste aspecto por
trazer à tona um tema atual e relevante. Os mestrandos M e A escreveram que a
abordagem foi simples, o que permitiu um maior diálogo com os alunos, sendo que A
também ressaltou que a utilização de palavras simples para explicar o conceito facilita a
aprendizagem e ME percebeu que a problematização contou com a participação ativa dos
estudantes na construção da reflexão, além de notar que eles responderam com
tranquilidade às provocações levantadas pelos professores em exercício. A mestranda D
apontou que o diálogo oportunizado pela problematização foi interessante porque ela
percebeu que várias questões discutidas surgiram da própria fala dos estudantes
convidados.
Nessa perspectiva cabe delinear algumas frases mais específicas sobre a
contextualização do tema, como a identificada na fala da mestranda C: “...interessante
discutir sobre o contexto antes da abordagem do conteúdo científico...”, que vai em
direção à proposta da perspectiva CTSA no ensino, em que o conteúdo curricular vem
como resposta, ou forma de enfrentamento a algum problema identificado no nosso meio,
no mundo em que vivemos, por isso a escolha da problematização do contexto anteceder
a construção do conceito. É muito importante apresentar o contexto antes para pensar o
conceito na situação dada. Dessa forma, o educando é instigado a pensar sobre o que lhe
é apresentado, além disso, a problematização desse contexto tende a promover uma
posição mais crítica deles frente ao mundo, para que as situações não sejam apresentadas
de forma neutra e fragmentada. Esta também é uma forma mais dialógica de fazer com
que eles estabeleçam uma relação entre o conteúdo e o mundo. A sua importância em sala
de aula surge com o objetivo de proporcionar uma visão mais crítica e reflexiva sobre a
dimensão social da ciência e da tecnologia (CARLETTO; PINHEIRO, 2010) e isso
envolve a problematização da realidade, dos contextos de vivência entre os seres
humanos.
A vivência dos seres humanos com seus pares é repleta de situações que exigem
a sua participação política na tomada de decisões, mas mesmo quando esta não acontece
diretamente, é importante que as pessoas possam se posicionar e questionar a realidade.
Nesse sentido, é relevante que essa perspectiva seja incentivada desde cedo por meio da
educação, que precisa incitar o questionamento dos alunos ao que lhes é apresentado, para
que possam desenvolver essa atitude na sua vida em sociedade, formando-os, assim, para
a cidadania. Além disso, a perspectiva CTS no processo educativo contribui para a
alfabetização científica e tecnológica das pessoas (CARLETTO; PINHEIRO, 2010), para
que a ciência não seja apropriada de forma neutra e fragmentada, mas por meio da
perspectiva crítica e contextualizada. Além de contribuir para uma apropriação crítica das
informações que eles se deparam no seu dia a dia, sabendo argumentar e interpretar as
diferentes notícias e pontos de vista. Isso também envolve a elaboração de valores,
principalmente no que envolve os impactos no meio ambiente e na sociedade.
Outra frase que merece destaque foi identificada na avaliação do mestrando E:
“... A participação dos alunos abrilhantou o trabalho de vocês e nos revelou na prática, o
quanto o dialogicidade é importante na construção do conhecimento...”. Como notado
pelos mestrandos citados, a prática contribuiu para a participação ativa dos alunos, uma
vez que os professores exerceram o papel de mediadores do diálogo, direcionando os
argumentos, pois neste caso da perspectiva CTS é preciso pensar em metodologias que
contribuam para a construção do coletivo (CARLETTO; PINHEIRO, 2010).
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O diálogo é muito importante em qualquer processo educativo, ainda mais quando
o objetivo é formar cidadãos, que é uma das principais diretrizes do movimento CTS.
Refletir, questionar e debater exigem diálogo, troca de informações a partir de uma
situação em comum onde várias pessoas apresentam opiniões que se divergem (DOS
SANTOS; QUINATO; DE OLIVEIRA, 2011).
Sobre a segunda questão, 4 mestrandos (C, R, E, D) observaram potencialidades
na reprodução da fotografia, escrevendo que o uso de uma fotografia para abordagem do
conteúdo é muito interessante, pois ela consegue provocar as pessoas a imaginarem um
cenário e refletir sobre uma multiplicidade de questões. Além de instigar a sensibilidade,
ela pode despertar uma reflexão de forma descontraída, a partir das interpretações
individuais que compõem o diálogo coletivo. O mestrando R escreveu que a utilização de
um elemento artístico enriqueceu o momento da aula, oportunizando o diálogo de
questões reais. Já o mestrando E ressaltou que a fotografia foi interessante para pensar
nas diversidades culturais que coexistem no Brasil, que às vezes são deixadas de lado no
contexto educacional ou são abordadas de forma superficial e simplória.
A fotografia é uma linguagem não verbal que pode ser utilizada como ferramenta
mediadora na construção do conhecimento, para estimular a interpretação de uma dada
realidade por meio da sua análise, reflexão e diálogo, que por sua vez promove a troca de
diferentes pontos de vista sob a imagem (MONTEIRO; DE PAULA; NASCIMENTO
JUNIOR, 2019). Por conseguir captar aspectos das relações sociais, ela é uma grande
potencializadora no processo de ensino aprendizagem por instigar o olhar mais atento,
para que o olhar não seja banalizado (BODART, 2015).
Considerações finais
Em um momento que se fala muito sobre ciência e vacina é importante instigar o
diálogo sobre estas questões de uma forma crítica, para que possa contribuir com a vida
das pessoas, principalmente na apropriação de informações recebidas nas mídias digitais.
Além disso, é necessário instigar a reflexão das pessoas para o desenvolvimento
tecnológico que ronda a nossa realidade, para que elas possam se apropriar criticamente
das novidades, e isso acontece por meio da educação, que não acontece somente no
espaço formal de ensino. Uma vez que instigamos os educandos a pensar sobre estas
questões, espontaneamente espera-se que eles disseminem esse conhecimento a mais
pessoas do seu entorno, na esperança de que cada vez mais pessoas desenvolvam a
percepção sobre a realidade.
A prática em questão contribuiu para a formação de educadores científicos, pois
o conhecimento científico não pode ser ensinado a partir da neutralidade. Isso quer dizer
que o professor e a professora precisam lançar o olhar crítico sobre o conhecimento,
pensar na sua construção ao longo do tempo e nos impactos da ciência e da tecnologia na
sociedade, já que por vezes eles são temas tratados sob a neutralidade e o benefício. Dessa
forma, práticas educativas para o ensino de ciências que tomem como base a perspectiva
CTSA contribuem ativamente para a formação de professores de ciências e biologia, pois
eles são levados a refletir sobre a própria prática e adquirir mais conhecimento, além de
pensar sobre novas formas de elaborar novos diálogos com os estudantes, pensando na
emergência da formação de cidadãos mais críticos e participativos, como propõe o
movimento.
O conhecimento científico é muito importante, mas ele precisa ser
contextualizado, ou seja, é preciso relacionar o conteúdo com a realidade, e problematizálo, pensando sobre os seus impactos na sociedade e no ambiente. Assim, contribui-se com
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a formação de cidadãos mais críticos, que possam perceber a realidade que os cerca e dar
mais atenção para o que acontece no mundo, para que quando possível possam contribuir
com uma discussão mais ampla na sociedade. Além disso, como educação é diálogo e ela
não acontece somente dentro de sala de aula, é uma oportunidade os educandos levarem
adiante para outras pessoas, por meio de conversas informais, aquilo que eles aprendem
na escola e essa é uma forma de contribuir para a popularização do conhecimento.
Por mais que a prática em questão não envolvesse a contextualização de uma
situação local próxima deles, a discussão contribui para o desenvolvimento do espírito
reflexivo e crítico, para a apropriação de notícias e também para que a participação seja
motivada em suas vidas.
Um dos mestrandos colocou, como um dos pontos a melhorar, que as perguntas
não fossem feitas diretamente, mas espontaneamente. Outras duas pessoas colocaram
como limitante a não aparição dos estudantes durante a conversa, pois optaram por não
ligarem a câmera, por mais que os professores tivessem feito o convite. Este é um fator
limitante no processo de ensino aprendizagem durante o desenvolvimento de atividades
online que vem sendo ressaltado por vários professores e professoras atuantes. Além
disso, alguns notaram questões referentes à prática docente, como a postura do professor
e sua forma de conversar com os educandos, que nos revelam que a reflexão da própria
prática é imprescindível no processo formativo de professores e professoras.
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Residência Pedagógica e seu impacto na formação inicial de
professores de Ciências e Biologia
Richard Lima Rezende
Antonio Fernandes Nascimento Junior
Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental,
Departamento de Biologia
Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar como o PRP agiu na formação inicial de
um grupo de seis residentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Lavras. Para isso, analisamos relatos destes residentes e categorizamos estes dados
para facilitar o compreendimento de como a experiência vivida por eles agiu, de fato, em sua
formação. Pôde ser observado que o PRP proporcionou aos envolvidos reconhecer o papel do
trabalho coletivo, identificar falhas em suas práticas e, também, problemáticas para articular as
demandas da graduação com as demandas do PRP.
Palavras-chave: residência pedagógica, formação inicial, professores de ciências e biologia.
Abstract: This work aimed to identify how the PRP acted in the initial formation of a group
of six residents of the Biological Sciences Licentiate Course at the Federal University of
Lavras. For this, we analyzed the reports of these residents and categorized these data to
facilitate the understanding of how the experience they lived, in fact, acted in their training. It
could be observed that the PRP allowed those involved to recognize the role of collective work,
identify flaws in their practices and also problems to articulate the demands of graduation with
the demands of the PRP.
Keywords: pedagogical residency, initial training, science and biology teachers.

Introdução
É na educação que o Homo Sapiens deixa de ser um animal qualquer e passa a se
constituir no processo de enculturação, passa a formar sua humanidade no coletivo. É na
educação escolar e institucionalizada que o ser humano deverá dispor de caminhos para que os
mais jovens (cidadãos em formação) desenvolvam e aprendam o conhecimento que foi
produzido e sistematizado ao longo da história e que compreende diversos olhares sobre a
natureza, sobre o sentido da vida e da morte, sobre o respeito pelo outro, sobre seus direitos,
seus deveres e seu papel no coletivo; também aprender a(s) língua(s) que faz parte de seu povo,
como se comunicar, como se alimentar, como lidar com os elementos da natureza, como
reconhecê-los, como cultivá-los, como dominá-los; ou seja, como imergir na cultura e a cultura
penetrar e organizar a visão de mundo do coletivo em que estão inseridos.
O ser humano é o único animal que é capaz de transformar a natureza de maneira
intencional. Ao contrário dos demais seres vivos que estão adaptados à realidade natural e tem
sua sobrevivência assegurada naturalmente, o ser humano transforma essa natureza para
adaptá-la aos seus interesses. Com isso, o ser humano dá outra finalidade para a natureza e faz
isso por meio de seu trabalho (transformação).
Essa finalidade empregada à natureza para adaptar seus recursos a um determinado fim
é precedida de uma intenção idealizada, ou seja, “o trabalho instaura-se a partir do momento
em que seu agente antecipa mentalmente a finalidade da ação”. Partindo dessa premissa, a
transformação da natureza pela ação (prática) é a materialização de uma intenção que até então
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só existia no campo das ideias (teoria). O trabalho, então, é uma “ação adequada a finalidades”
(SAVIANI, 2011, p. 11).
Na escola o ser humano proporciona às novas gerações se apropriarem do
conhecimento sistematizado, e seus agentes o fazem intencionalmente. O ser humano perpetuase pela educação e a escola é a instituição na qual esse conhecimento deve ser ensinado de
forma crítica. Segundo Saviani (2011), o que justifica a existência da escola são os
conhecimentos organizados, como a ciência, arte, filosofia, história e etc. Para que o
conhecimento organizado seja assimilado pelos estudantes é necessário, é de fundamental
papel, o professor, este que mediará a construção da humanidade pelo processo de ensinoaprendizagem, no ambiente escolar, que acontece na maior parte dentro de sala de aula.
Para que o professor exerça sua função social de educar outras pessoas, ele precisa se
formar, de modo que sua ação seja intencional, objetiva, abarcada por conhecimentos que
guiam suas ações (prática) de maneira consciente (teoria). A formação do profissional docente
é, portanto, constituída de saberes teóricos e práticos.
Toda profissão é teórica e prática. Da mesma maneira como um médico, dentista, atleta
esportivo, farmacêutico, manicure, barbeiro, porteiro, motorista de ônibus, artesão, escritor,
músico, coletor de resíduos domiciliares, secretário, apicultor, cientista, dentre diversas outras,
o professor também se constitui enquanto uma profissão teórica e prática. A profissão docente
também é prática porque, assim como as demais, consiste em aprender a fazer “algo” ou a
realizar alguma “ação”. Este profissional também está imbuído de conhecimento técnico, pois
para realizar as atividades e ações próprias da prática docente é necessário a utilização das
técnicas que operacionalizam esses fenômenos acontecerem. Assim, os professores
“necessitam desenvolver habilidades específicas para operar os instrumentos próprios de seu
fazer” (PIMENTA & LIMA, 2012, p. 136).
A formação de professores envolve o saber do conteúdo, este que compreende o
conhecimento específico de alguma área do conhecimento, e da forma, conhecimento sobre os
meios necessários para que o conhecimento organizado seja assimilado pelos estudantes. No
entanto, o histórico da formação de professores demonstra que obstáculos estruturantes dos
currículos dos cursos de licenciaturas dificultam formar profissionais consistentes quanto ao
equilíbrio dos saberes do conteúdo e da forma (SAVIANI, 2009). Desde 1839, quando
surgiram as licenciaturas, tem se firmado um problemático modelo de formação de professores
conhecido como 3+1, sendo três anos de estudos sobre as áreas específicas do conhecimento e
um ano como apêndice de estudos didático-pedagógicos. Além desse desequilíbrio entre
disciplinas específicas e didático-pedagógicas, Pimenta e Lima (2012) alertam para a
desarticulação que estas têm entre si, agravando o problema de uma formação teórico-prática
de qualidade.
A formação de professores de ciências e biologia, possibilitada pelos cursos de
licenciatura em Ciências Biológicas, tem papel importante na formação dos seres humanos.
Segundo Sasseron (2019), ensinar ciências deve proporcionar aos estudantes reconhecer outros
caminhos para se pensar a construção do conhecimento, que não seja somente por pesquisas
mecânicas e irreflexivas em ambientes virtuais, mas que o professor possibilite ao estudante
perceber o caráter investigativo e sistematizado da ciência. A ideia é fazer com que os
estudantes percebam outras maneiras de se construir o conhecimento e o ensino de ciências
tem papel fundamental.
Não porque seja melhor do que outros (embora eu o considere), mas porque a
construção de entendimentos nas ciências envolve não apenas a busca por
informações, mas também porque envolve ações disciplinadas e criativas para
realiza-la, aceita novas possibilidades, ainda que discordantes de ideias iniciais,
aprecia a análise crítica sempre mantendo pressupostos bem firmados. É uma forma
sistêmica, mas não mecânica, de relação com informações, permitindo e dependendo
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da ação intelectual para análise do que já se sabe para o que está em construção.
(SASSERON, 2019, p. 564).

Nesse sentido, é importante que os professores de ciências e biologia possuam uma
formação consistente e crítica sobre o que irão ensinar. Pérez et al. (2001) alertam para uma
crítica técnica da visão distorcida que professores de ciências têm da natureza e especificidade
da ciência. Krasilchick (2004) chama atenção quando a biologia, enquanto campo do
conhecimento, passa a ser entendido como um momento de decorar termos técnicos, em
grandes quantidades e em curto espaço de tempo, tendo como consequência a aprendizagem
equivocada ou falha de conceitos que estruturam a visão biológica sobre a natureza. Partindo
destas e outras questões que ditam o contexto da formação de professores e, por conseguinte,
o ensino das ciências, além das disciplinas específicas e dos estágios supervisionados, existem
programas que buscam contribuir para uma formação docente mais consistente.
Em um recorte específico na história da formação inicial de professores, na primeira
década deste século, programas com o objetivo de melhorar a qualidade da formação docente
no Brasil foram propostos e implementados, como o PIBID e a Residência Pedagógica (RP).
Tais programas visavam, dentre outros objetivos, promover uma formação inicial de
professores mais consistente quanto aos aspectos teóricos e práticos. A RP, em especial neste
trabalho, desde 2009 foi implementada com diferentes denominações e finalidades pelo país,
vindo a se tornar uma política nacional de formação de professores em 2018 com o Programa
Residência Pedagógica (PRP) proposto pelo Edital n° 6/2018 da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
O PRP se constitui em um espaço de enriquecimento profissional limitado, assim como
o PIBID, para licenciandos aperfeiçoarem seus saberes docentes, promovendo maior
articulação entre universidade e escola. Para ingressar no PRP é preciso estar no 5° período do
curso, uma vez que o PIBID agora assume a primeira metade dos cursos de licenciatura. Por
um período de 18 meses, 24 bolsas são disponibilizadas, sendo que 6 licenciandos podem se
candidatar sem o recebimento de bolsa, totalizando 30 vagas por projeto de residência. Dentre
os objetivos do PRP, um expressa diretamente a preocupação com os aspectos teóricos e
práticos:
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem
escolar, entre outras didáticas e metodologias. (CAPES, 2018a, p. 1).

Nesse sentido, levando em consideração o contexto da formação de professores e o
novo programa de formação inicial de professores, o objetivo deste trabalho é investigar como
o PRP agiu na formação de licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Federal de
Lavras. Os dados foram obtidos a partir de uma experiência proporcionada pelo programa em
uma escola estadual da cidade de Lavras-MG. Sendo assim, conheceremos um pouco dessa
experiência antes de adentrarmos na discussão dos frutos dessa investigação.
Uma experiência proporcionada pelo PRP: uma breve descrição
Durante pouco menos de três meses o PRP da Biologia da Universidade Federal de
Lavras planejou, construiu e aplicou aulas para cinco turmas de 2° ano do ensino médio de uma
escola estadual da cidade de Lavras-MG. Ainda, o grupo desse projeto participou de uma Feira
de Ciências dessa escola pela orientação de 4 dessas turmas. As aulas consistiram em quatro
blocos ou seções de temas que foram ensinados na respectiva ordem: bioma (5 aulas), nicho e
habitat (5 aulas), mecanismos da evolução (4 aulas) e classificação biológica (3 aulas). Todas
as aulas foram pensadas e construídas a partir de um princípio fundamental, o encantamento

391

dos estudantes. O encantamento está relacionado às aulas chamarem a atenção dos estudantes
desde o início, ou seja, cativar os estudantes e fazer com que se interessem pelos caminhos
propostos. Como forma de concretizar tais objetivos, a maioria das aulas contou com a
utilização da arte em diálogo ao ensino dos temas. As aulas aconteceram no período da manhã,
todos os dias da semana. Devido a alguns imprevistos, o número de aulas acabou sendo
reduzido em alguns dos blocos. Ao final do ano, o grupo orientou 4 turmas a realizarem alguma
exposição para a Feira de Ciências
Metodologia
Os dados que foram analisados nesta pesquisa foram obtidos por um questionário,
grupo focal e observação participante. Com isso, além dos relatos dos residentes, levaremos
em consideração os dados obtidos pela observação e registro das atividades que foram
acompanhadas por este pesquisador. Esta pesquisa configura-se, portanto, como uma pesquisa
qualitativa, uma vez que, segundo Flick (2008), as experiências do pesquisador, dos sujeitos
da pesquisa em diálogo com as teorias que embasam este estudo serão considerados para a
análise dos dados. Em se tratando de uma investigação sobre possíveis impactos do PRP na
formação inicial de um grupo de residentes, sua mensuração por meios quantitativos não
sustenta a complexidade que tal fenômeno apresenta, pois envolve, dentre outros aspectos,
sujeitos, subjetividades, posicionamentos políticos e autoavaliação. Utilizamos para analisar os
dados a Análise de Conteúdo e, mais especificamente, o método de categorização de falas
proposto por Minayo et al. (2002). A categorização é a formação de conceitos mais amplos que
abrangem elementos similares ou em comum, neste caso, presente nas falas e relatos dos
participantes desta pesquisa.
Para investigar como o PRP agiu na formação dos residentes, em específico a partir da
experiência descrita no tópico anterior, analisamos os relatos que estes produziram com uma
avaliação feita logo após o término do bloco “bioma”. Os residentes, que se somam em 6,
avaliaram o processo vivido por eles a partir das seguintes questões: Como foi traçado o
caminho do bloco “Biomas”? Como ele foi desenvolvido durante as aulas? Quais foram suas
dificuldades? Qual a relação de todo o processo com a sua formação? Além deste momento
avaliativo, o grupo realizou um grupo focal quando as atividades do ano de 2019 na escola
encerraram. Nesta reunião, que foi gravada por voz, o grupo refletiu e discutiu sobre as
impressões que tanto os residentes quanto a professora supervisora tiveram de todo o percurso.
Neste momento, participaram o pesquisador deste trabalho, o coordenador do PRP, uma
professora orientadora, a professora supervisora da escola em questão, os residentes e os
demais integrantes do grupo que não pertenciam à residência.
Resultados e discussão
A análise dos dados obtidos em dois momentos de avaliação da experiência vivida por
seis residentes teve como resultado a construção de quatro categorias. No quadro abaixo é
possível observar uma breve descrição de cada categoria.
Quadro 1: Descrição das categorias
Categoria
Problemas
em
conciliar demandas da
universidade e da
escola
para
o
planejamento
e

Descrição

Frequência

Aqui os residentes trouxeram as 4
problemáticas encontradas em tentar
conciliar as demandas do curso de
graduação com as demandas da
escola, interferindo no planejamento e

Ocorrência
R1, R3, R4,
R5
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realização
das realização das atividades.
atividades do PRP.

A participação da
preceptora
deveria
estar mais presente no
planejamento
das
atividades.

Nesta categoria os residentes 4
apontaram para a falta que a
professora preceptora fez
no
planejamento da maior parte das
atividades.

R2, R3, R4,
R5

Importância
do
trabalho coletivo para
a concretização dos
objetivos
e
aprimoramento
da
prática pedagógica.

Aqui os residentes trouxeram 4
elementos que demonstram a
importância que perceberam do
trabalho coletivo feito pelo grupo no
planejamento,
aplicação
e
aprimoramento das práticas.

R1, R3, R4,
R6

Dificuldade
em
dominar a metodologia
e dialogar com os
estudantes.

Nesta categoria os residentes 5
expressam suas dificuldades em
dominar as estratégias planejadas e
desenvolver um diálogo com os
estudantes ao realizá-las.

R2, R3, R4,
R5, R6

Fonte: criado pelo autor

A primeira categoria traz a problemática da conciliação entre as demandas do curso de
Ciências Biológicas e as demandas das atividades do PRP, que vão desde o planejamento até a
realização na escola-campo. Dentre os apontamentos dos residentes, estão: planejamento
ocorrer um dia antes das aulas; nem todos os residentes participarem do planejamento de todas
a aulas; as aulas apresentarem dessintonia devido ao contexto das duas falas anteriores; muitas
disciplinas a serem cursadas com carga horária exacerbada e dificultar encontros e
planejamentos mais frequentes.
A segunda categoria os residentes responderam a uma questão colocada durante o grupo
focal e concordaram os 4 residentes presentes de que a participação da professora preceptora
deveria estar mais presente, tanto para propor ideias na construção das metodologias quanto
para contribuir com suas experiências de sala de aula para que os residentes tivessem menos
dificuldades para realizar as atividades.
Com a terceira categoria os residentes reconheceram como as atividades de
planejamento coletivo, observação das aulas dos companheiros e sua posterior reflexão durante
os encontros possibilitou a eles aprimorarem suas práticas, identificando pontos positivos nelas
e pontos que poderiam ser melhorados.
No entanto, a quarta categoria demonstra que a maioria dos residentes apresentou
dificuldades em dominar as metodologias propostas, e isso se deve a alguns fatores: ausência
em encontros; pouco planejamento; falta de preparação individual. Partindo disso,
apresentaram dificuldades em dialogar com os estudantes.
Os resultados dialogam com alguns resultados encontrados por Moreira (2020), que
entende a necessidade de reconhecer que é um programa novo, mas que proporciona
experiências capazes de lidar com a desarticulação histórica da formação de professores entre
teoria e prática. Na vivência, os residentes puderam perceber que o planejamento e realização
das atividades são fenômenos resultantes de aspectos teóricos e práticos, em que o PRP
possibilita trabalhar eles de maneira mútua. Assim, o conteúdo e a forma que compreendem o
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saber docente (SAVIANI, 2009), poderão ser problematizados nos encontros semanais e
refletidos, de modo a aperfeiçoar a prática pedagógica dos envolvidos.
Considerações finais
A partir deste trabalho compreendemos que o PRP possibilita reconhecer a importância
de uma prática pedagógica constantemente relacionada aos aspectos teóricos e práticos dos
saberes docentes. Nesse sentido, proporciona aos residentes reconhecerem barreiras formativas
em suas práticas, a partir do momento em que estas são colocadas à prova, e poder aperfeiçoálas.
APOIO: CAPES E FAPEMIG
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Abstract: This work was conducted based on reports made by students with
scholarship grants from PIBID attending the Biological Sciences
Undergraduate Program at UFLA. They reported on their experiences at
poetry soirees promoted throughout 2020 and 2021. Their statements were
analyzed according to the categorization method, through which it was
possible to observe the importance of poems in creating a more critical and
reflexive view about several aspects that constitute their growth as citizens
and how these texts may work as changing factors for the pedagogical
practices.
Key words: Poetry, PIBID, Teacher's Formation
Resumo: Este trabalho foi construído baseado nos relatórios dos (as) bolsistas
do PIBID do curso de Ciência Biológica da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), onde eles(as) relatam suas experiências com os saraus promovido ao
longo de 2020 e 2021. As falas foram analisadas com o método de
categorização, onde foi possível observar a importância dos poemas na
construção de uma visão mais crítica e reflexiva sobre os diversos aspectos que
se constitui a formação do cidadão e como esses textos podem ser fatores de
transformação das práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Poesia, PIBID, formação de professores

1. Introdução
“Vou atrás das borboletas/ Essas sim não se desfazem/ E sorrir para as árvores/ Vendo
suas folhagens despencarem em minha direção/ Cuidarei do nosso jardim/ E da minha
alma/ Para que minha mente se equilibre/ E a mata se satisfaça/ Darei um passo de cada
vez/ E por onde meus pés passarem/ Que uma semente seja plantada/ E floresça mais uma
bela criatura/ Alcançarei a plena tranquilidade/ Mesmo se preciso for parar/ E ouvir a
correnteza dos rios/ Que lavam a mãe terra/ Em um sereno balançar/ Então traçarei uma
outra direção/ Que trará ao meu espírito/ O sossego que lhe cabe/ Abrindo um largo
sorriso para o baile das flores/ E poderei observar a mudança da vida/ Onde o som será o
do bem-te-vi/ Em plena harmonia com a beleza do mundo/ Relembrarei, dia e noite, da
sagrada natureza/ Que alegrou a minha infância/ E despertou em mim um brilho que
nunca se apagará” (PEREIRA, 2021).

395

A ideia central do trabalho foi avaliar o relatório produzido pelos alunos e alunas
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do curso de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Lavras, sobre os efeitos que a poesia pode ter em
discentes em formação, buscando elementos que podem demonstrar que textos poéticos
podem causar a sensibilidade do sujeito, despertando um olhar crítico/ reflexivo sobre o
mundo e a sociedade.
Focando na poesia, ela pode ser um fator determinante para viabilizar a
participação do sujeito e gerar debates sobre questões que envolvam o ser humano e o
mundo que se vive. Isso porque a linguagem poética sempre foi usada como meio de
manifestar os sentimentos, especialmente quando se trata das relações humanas. Podemos
ver isso acontecer, por exemplo, nos poemas criados por Bertolt Brecht que usou suas
obras para mostrar sua criticidade sobre o capitalismo e exploração dos trabalhadores.
Segundo Souza, Monteiro e Junior (2020), é a partir da arte que podemos levar o
sujeito a ir para além do lado estético da obra, permitindo que ele consiga viajar entre as
estrofes, versos e rimas que compõem um poema.
É nesse sentido que ela pode ser o elemento essencial de transformação, pois
permite expressar ideias, sentimentos e emoções sobre a realidade em que se vive
(PINHEIRO, 2007), sendo capaz de revelar aquilo que a ideologia capitalista oculta.
Pensando na capacidade de mobilização da poesia e no despertar do pensamento
crítico sobre o mundo, é possível sensibilizar o sujeito e traçar um novo caminho aos
futuros professores para que suas práticas pedagógicas sejam realmente transformadoras
e, assim, ajudem a construir sujeitos críticos.
2. Referencial Teórico
Mesmo em meio a um sistema de globalização neoliberal, onde a produtividade e a
máxima eficiência são elementos de organização social, a poesia ainda se faz presente.
Isso se torna visível quando vemos o número de busca pela palavra poesia na internet. De
acordo com Silva (2019), em meados de 2014 houve 21 milhões de ocorrências do uso
da palavra "Poesia''.
No entanto, mesmo que ainda esteja presente na vida das pessoas, é importante
compreendermos o que é poesia. Segundo a Companhia Editora Nacional apud Tambelli
(2021), a poesia é uma linguagem subjetiva utilizada para apresentar sentimentos e
emoções de um poeta.
Para o poeta-crítico mexicano, Octavio Paz (1976 apud CAVALCANTI, 2014, p.
3), a poesia nada mais é que o gênero mais espontâneo existente no ser humano, pois ela
contribui para a concretização de um ritmo inerente à própria linguagem. Paz (1982),
ainda diz que a poesia é sinônimo de salvação, conhecimento, poder e abandono. Que ela
é revolucionária e tem a capacidade de mudar o mundo, sendo libertadora.
Para T.S.Eliot apud Moura p. 5-6), poeta crítico norte-americano, revela que “toda
grande poesia é uma visão do mundo”. Bandeira (1954) acreditava que a poesia estava
conectada ao caráter divino
Entretanto, mesmo com todas citações referente à poesia e que ela possa ser
encontrada em livros e até nos meios virtuais, a sociedade encontra uma resistência em
relação às obras poéticas. Segundo Silva (2012), isso se dá porque a poesia ainda é tratada
de forma superficial e o hábito de leitura é pouco incentivado. Para a autora este
comportamento vem do sistema político que vivemos e de fatores socioculturais. Ela
completa: “tratamos a poesia de forma equivocada e superficial. Sabe-se que atualmente
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em nossa sociedade o hábito da leitura não é tão valorizado, este comportamento advém
de fatores socioculturais e políticos”
Nos livros pedagógicos é comum encontrarmos textos poéticos de alguns autores,
como José Paulo Paes, Cecília Meireles e Camões, como destaca Véras (2007). Mas
apesar de existirem poemas nos livros há uma falha na abordagem dessa leitura.
Mas é possível mudar a realidade que vive ao entorno das escolas, onde novos
(as) professores (as) possam se formar em práticas pedagógicas que visam a utilização
da poesia como um caminho de transformação.
Segundo Silva (2012), o mais importante dos poemas nas práticas escolares é a
reflexão do texto lido, onde o leitor desenvolve a capacidade criativa. Assim, ele
consegue ter uma leitura mais ampla e crítica sobre os valores sociais, ajudando na sua
formação como sujeito crítico-reflexivo e ativo enquanto participante da sociedade.
Para Cardoso, Silva, Oliveira, Gonçalves e Junior (p. 59, 2020), compreender
questões sociais, políticas, culturais e científicas podem levar o sujeito à uma formação
como cidadão participativo da comunidade que está inserido.
3. Metodologia
O estudo foi realizado por meio de uma análise de conteúdo. Segundo Minayo (2004) a
escolha do método e das técnicas estão relacionados com a orientação teórica e ideológica
do pesquisador, onde as avaliações foram categorizadas, se enquadrando no método
qualitativo.
Com isso, foi feito um acompanhamento do relatório de discentes do PIBID de
Ciências Biológicas, onde foi possível observar as perspectivas dos envolvidos em
relação ao uso de poemas durante os saraus realizados pelo programa.
4. Resultados e Discussão
Nos saraus foi apresentado diversos poemas dos mais variados autores e autoras, onde foi
possível ver a interação dos alunos e alunas com textos poéticos que trazem temáticas
como: política, religião, luta, resistência, amor e natureza.
A partir disso, discentes fizeram um relatório apresentando suas percepções sobre
o uso de poemas, onde foi possível criar 5 categorias que serão discutidas abaixo:
Quadro 1: Descrição das categorias

Categoria
Descrição
Frequência
Ocorrência
Poesia
como Nesta categoria os alunos e P1; P2; P3; P5;
10
elemento pedagógico alunas relataram como a P6; P7; P8; P9;
transformador
poesia pode ser usada para
P12; P14;
despertar a sensibilidade e o
olhar crítico na prática
pedagógica
Poesia como forma Nesta categoria os/ as
P2; P4; P8;
6
de expressão das discentes relataram como os P11; P12; P16
emoções
poemas ajudam a expressar as
emoções
Diálogo entre arte, Nesta categoria discente do P1, P6, P9, P12,
5
ciência e educação
PIBID citam a relação que há
P16
entre arte, ciência e a
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Experiência estética: Essa categoria se refere ao P1, P3, P4, P5,
11
como
início
do fator sensibilidade sendo P7, P8, P9, P11,
processo de ensino- fundamental no processo de P12, P13, P15
aprendizagem
formação inicial do professor
A
melhora
do Nesta categoria há referências P3, P4, P7, P9,
10
Repertório artístico- da melhoria e aproximação P10, P11, P12,
cultural
dos alunos e alunas com a arte P13, P14, P16
Na primeira categoria “Poesia como recurso pedagógico transformador” os
educandos trouxeram reflexões positivas a respeito do uso de textos poéticos nas práticas
pedagógicas como um recurso transformador capaz de despertar um pensamento crítico
e reflexivo sobre as questões do mundo.
“Os saraus se tornaram uma prática responsável por fornecer bastante repertório e uma
grande possibilidade de diálogo com os temas mais variados tanto na formação de
professores quanto na educação básica. Foi uma prática que apresentou as mais
variadas possibilidades de denúncias sociais”. (P16)
É possível perceber que os poemas apresentados durante os saraus foram capazes
de não só construir uma visão crítica sobre as questões que envolvem a sociedade, mas
também de incentivar o uso desses textos em salas de aula.
Para Range e Rojas (2014), associar arte e ciência na construção de saberes é o
mesmo que associar razão e emoção, objetividade e sensibilidade, lógica, intuição e
criação. Dessa forma, superam-se fragmentações e rupturas para que se possa
compreender, de modo mais abrangente, o mundo e as relações dos homens entre si e
com a natureza.
De acordo com Sousa, Monteiro e Junior (2020), apresentar a arte, fazendo com
que os sujeitos possam refletir a partir dela, contribui para que eles rompam com uma
sociedade que se mostra desigual.
Na segunda categoria “Poesia como forma de expressão das emoções”, os/ as
participantes dos saraus discutiram sobre o quanto a poesia permite expressar sensações
e emoções sobre o que vemos, sentimos e ouvimos sobre o mundo e a sociedade.
Nesse contexto, podemos verificar que muitos poetas se referem à poesia como
uma manifestação das emoções. Como ressalta Fernando Pessoa, poeta português:
Conforme Pessoa, 1982), um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em
linguagem que ninguém emprega, pois ninguém fala em verso.
De acordo com P11, “as poesias e as músicas nos inspiram e nos permitem
“viajar”, expressar nossos sentimentos e emoções, além de trazerem consigo, o propósito
de passar uma mensagem da qual cabe a nós descobrir e interpretar”.
Na categoria “Diálogo entre arte, ciência e educação”, os bolsistas do PIBID
apresentam argumentos de que é possível existir uma relação entre a arte, a ciência e a
educação, permitindo que as práticas pedagógicas sejam mais completas, usando o ensino
de linguagem para construir aspectos reflexivos sobre a ciência e a sociedade.
Leal (2014) afirma que a poesia desperta múltiplos sentidos, realçando signos e
significantes. O poema demanda de seu leitor um olhar mais atento, uma ativa
mobilização do lado intelectual e afetivo, requerendo um entrelaçamento contínuo de
emoções e desejos”.
“O Sarau permite que os alunos conheçam e utilizem elementos da linguagem de forma
reflexiva e funcional, serve como mediador do conhecimento e da interdisciplinaridade”
(P6).
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Na categoria “Experiência estética: como início do processo de ensinoaprendizagem”, os/as discentes mostram o quanto o sarau trouxe elementos novos e
apresentou uma visão diferenciada sobre a arte, aproximando até mesmo aqueles que não
tinham interesse na poesia.
“Nunca havia me interessado por poesias e tinha um certo preconceito com relação a
elas. Esses momentos acrescentaram no meu conhecimento da cultura brasileira, me
apresentou autores novos, e fez com que minha percepção acerca dos poemas mudasse
completamente” (P13).
Para Faria, Rezende, Souza e Junior (2021), a arte pode proporcionar o
encantamento e pode levar os estudantes a refletirem sobre aspectos políticos e sociais,
como também questões psicológicas e/ou emocionais, que de acordo com Rangel & Rojas
(2014), podem ajudar a construir uma visão mais ampla sobre o mundo e ajudar a obter
um conhecimento mais completo.
A última categoria “A melhora do Repertório artístico-cultural”, mostra que o
sarau teve um efeito de melhoria em relação ao repertório cultural dos/as bolsistas,
mostrando que a poesia pode ser levada para a prática pedagógica como um incentivo à
criação e reflexão.
Para Souza, Monteiro e Junior (2020), ao apresentar a arte para as pessoas, é
possível fazer com que elas tenham contato com obras que normalmente não fazem parte
do seu dia a dia, contribuindo, assim, para o enriquecimento cultural.
Já Silva (2012) diz que textos poéticos possibilitam ao indivíduo conhecer a si
mesmo e ao outro e ainda o mundo que está a sua volta
“Ter a oportunidade de estar nesses saraus foi muito bom tanto para minha formação
pessoal como profissional, foi dada a oportunidade de conhecer diversos artistas,
discorrer e refletir sobre diversos temas, desde o amor à política” (P3).
5. Considerações finais
Ao longo da observação e leitura dos relatórios dos alunos e alunas do Programa
Institucional de Bolsa de iniciação à Docência (PIBID) do curso de Ciência Biológica da
Universidade Federal de Lavras (UFLA), foi possível categorizar elementos que
demonstram que os saraus despertaram um outro olhar reflexivo sobre o uso da poesia
em práticas pedagógicas, como um caminho de transformação e sensibilização do sujeito.
Isso porque os textos poéticos apresentados nos saraus trouxeram discussões que
abrangiam os mais variados temas. Com isso, eles se aproximaram de autores e autoras e
enxergaram a possibilidade de complementar suas formações por meio da arte,
despertando curiosidade e reflexões, onde todos conseguiram enxergar a relação que pode
existir entre a arte, a ciência e a educação.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES e FAPEMIG.
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Resumo. Há cada vez mais movimentações institucionais no sentido de
transformar a supervisão em coordenação pedagógica na educação escolar
pública. A fim de compreender o que essa transformação implica no trabalho do
pedagogo, iniciamos a análise de teorias pedagógicas atuantes nos processos
históricos que contribuíram para tal redirecionamento, desde a reformulação do
curso de Pedagogia na ditadura militar até a virada do século XX para o XXI.
Constatamos que o tecnicismo parcelou o trabalho na escola e destacou a
supervisão, ao contrário do neotecnicismo, que tenciona formar trabalhadores
polivalentes com competências múltiplas e, por isso, valoriza o pedagogo
generalista e a gestão educacional sintetizados na coordenação pedagógica.
Palavras-chave: supervisão pedagógica, pedagogia escolar, gestão educacional.
Abstract. There are more and more institutional moves towards transforming
supervision into pedagogical coordination in public school education. In order to
understand what this transformation implies on the work of the pedagogue, we
began the analysis of how pedagogical theories acted amidst the historical
processes that contributed to such redirection, from the reformulation of the
Pedagogy course in the military dictatorship until the turn of 20th to 21st century.
We found that technicism has divided the work at school and contrasted
supervision, unlike neotechnicism, which intends to train polyvalent workers with
multiple skills and, therefore, values the generalist pedagogue and educational
management synthesized in the pedagogical coordination.
Keywords: pedagogical
management.

supervision,
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educational

1. Introdução
Este resumo expandido deriva da penúltima parte da pesquisa bibliográfica que
realizamos ao início da pesquisa de mestrado intitulada “Significações de Especialistas
em Educação Básica sobre gestão educacional em escolas estaduais de Lavras-MG”, no
programa de pós-graduação em Educação Científica e Ambiental da Universidade
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Federal de Lavras. Naquela ocasião, a fim de pavimentar os percursos investigativos,
estudamos a supervisão pedagógica aproximando-nos de seu desenvolvimento histórico
na educação escolar brasileira.
É evidente a tentativa de mudança do caráter das relações estabelecidas pela
supervisão no seio da escola, associando-a à gestão de forma mais pedagógica do que
administrativa. Os cursos sobre coordenação pedagógica direcionados prioritariamente a
especialistas em educação básica no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais, por exemplo, são prova disso. No entanto, não surtirá efeito se a
transformação da supervisão em coordenação resumir-se à forma das relações escolares:
mais dialogadas, menos rígidas etc., em detrimento de seu conteúdo.
Iniciamos a sistematização, neste trabalho, dos conteúdos que historicamente
dirigem a supervisão pedagógica na escola pública, desde a reformulação do curso de
Pedagogia na ditadura militar até a virada do século XX para o século XXI. Entre a
gestão educacional e a gerência administrativa, a supervisão de ensino assume formas
variadas, seja na racionalização do processo educativo, na coordenação e no
acompanhamento de atividades de ensino ou na análise de resultados com ênfase no
fortalecimento da aprendizagem. Cada uma dessas formas expressa intencionalidades da
atividade supervisora, em particular, e da própria educação escolar em geral.

2. Pedagogia tecnicista e parcelamento do trabalho na escola
A divisão do trabalho na escola brasileira ganhou contornos nítidos com a
reforma dos cursos de pedagogia em 1969, a qual sintetizou o que Saviani (2013, p.
369) denomina de “pedagogia tecnicista”. Implementada nesse bojo, a taylorização do
trabalho pedagógico parcelou as tarefas escolares e as dividiu tecnicamente. Frederick
Taylor elaborou a teoria administrativa da gerência científica baseado nas relações de
produção da indústria capitalista ao final do século XIX, aplicando os resultados da
ciência positivista aos métodos de controle da força de trabalho de modo a adaptar o
trabalhador às necessidades produtivas do capital, sem ao menos, porém, contribuir com
o desenvolvimento de tecnologias (BRAVERMAN, 1981, p. 82-83). Posteriormente, o
fordismo nascente no primeiro quartel do século XX dinamizou o ritmo de trabalho da
produção pelo incremento tecnológico de máquinas e a consequente introdução da
esteira rolante, modernizando apenas a forma do taylorismo, uma vez que o fordismo
manteve o conteúdo teórico da gerência científica.
O movimento educacional em ascensão na virada da década de 1970 para a de
1980, levantando bandeiras contra a pedagogia tecnicista e em favor de valores
democráticos na derrubada da ditadura militar, iniciou esboços da coordenação
pedagógica nos sistemas de ensino com a junção das funções de supervisão e
orientação, o que tendeu a reduzir o parcelamento técnico do trabalho pedagógico.
Contudo, esse movimento entrou em refluxo na virada da década de 1980 para 1990
diante da ofensiva neoliberal (SAVIANI, 2013, p. 425), e seus avanços pararam na
metade do caminho.
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Inaugurado nesse contexto de refluxo, em decorrência das reformas neoliberais
direcionadas à América Latina pelo Consenso de Washington e da cultura pós-moderna
em ascensão nas Universidades – sustentadas ideologicamente, no campo educacional,
pela Conferência Mundial “Educação para Todos” de 1990, cujo plano de ação voltouse expressamente à satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (BULHÕES,
2016) – o período de combate aos pilares do movimento em defesa da educação pública,
gratuita e de qualidade se estende até então. Guardadas as variações ao longo das
décadas e das políticas de governo, com avanços e recuos na luta de classes entre 1990 e
2020, mantém-se o caráter geral de minimização do Estado via sucateamento dos
serviços públicos próprio do neoliberalismo. As teorias pedagógicas pós-modernas
academicamente hegemônicas, por sua vez, corroboram com a ideia de que a
escolarização pode ser dispensável em termos científicos. Assim, cada vez mais, o
ensino público é negligenciado pelo Estado brasileiro.

3. Neotecnicismo, polivalência e pedagogia das competências
A gestão educacional ensaia sua chegada como arauto da organização escolar
nesse contexto de interrupção do avanço do movimento em defesa da educação pública.
Conjuntura adversa em que a teoria do capital humano, voltada originalmente à
educação de pessoas para atuar em prol do desenvolvimento socioeconômico do país –
nas condições do Estado de bem-estar social keynesiano – é ressignificada, aqui, pela
ofensiva neoliberal, no sentido de satisfação de interesses privados:
A educação passa a ser entendida como um investimento em
capital humano individual que habilita as pessoas para a
competição pelos empregos disponíveis. O acesso a diferentes
graus de escolaridade amplia as condições de empregabilidade
do indivíduo, o que, entretanto, não lhe garante emprego, pelo
simples fato de que, na forma atual do desenvolvimento
capitalista, não há emprego para todos: a economia pode crescer
convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes
contingentes populacionais excluídos do processo. É o
crescimento excludente, em lugar do desenvolvimento inclusivo
que se buscava atingir no período keynesiano (SAVIANI, 2013,
p. 430).

Tal inflexão na superestrutura corresponde à mudança aparente das relações de
produção operada pelo toyotismo, que ao contrário do fordismo, vai além dos métodos
tayloristas de racionalização do trabalho. O toyotismo foi um método encontrado para
resolver a crise capitalista da década de 1970, mediante a restruturação dos processos
produtivos baseada em tecnologia leve, microeletrônica flexível, produção diversificada
em pequena escala e sem formação de estoques. Agora, com trabalhadores polivalentes
competindo entre si incansavelmente pelo aumento da produtividade no alcance da
“qualidade total” da empresa, brigando para continuar no emprego, não há mais
estabilidade possível. Saviani (2013, p. 439) continua:
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Em lugar da uniformização e do rígido controle do processo,
como preconizava o velho tecnicismo inspirado no taylorismofordismo, flexibiliza-se o processo, como recomenda o
toyotismo. Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o
controle decisivo desloca-se do processo para os resultados. É
pela avaliação dos resultados que se buscará garantir a
eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se no papel
principal a ser exercido pelo Estado, seja mediatamente, pela
criação das agências reguladoras, seja diretamente, como vem
ocorrendo no caso da educação.

Neste sentido neoliberal, a teoria do capital humano instaurou, a partir da década
de 1990, a “pedagogia da exclusão” (id.). Consequentemente, a atividade de ensino vem
perdendo espaço para a tutoria1, no exercício da qual cabe ao professor (reduzido a
tutor) apenas garantir que o estudante aprenda a aprender por conta própria;
dispensadas, na prática docente, a socialização e apreensão do conteúdo historicamente
sistematizado pela humanidade como condições básicas ao aprendizado. Desta maneira,
aprende quem tiver mais condições objetivas e subjetivas para tal apesar da docência,
excluindo-se os outros estudantes sob o véu mistificador do esforço individual
meritocrático, da “qualidade total” da escola, que os responsabiliza pelo próprio sucesso
ou fracasso resultante nas avaliações. Esse viés educacional contextualiza os
pressupostos do escolanovismo2 nas relações de produção neoliberais, quando não mais
importa o aprendizado para o exercício público da cidadania, mas somente em benefício
privado de atualização curricular na disputa permanente pelo emprego. Assim, enquanto
outro polo da pedagogia da exclusão, desdobra-se a “pedagogia das competências”
(ibid., p. 437), a qual abrevia os conhecimentos em habilidades praticistas de equilíbrio
e acomodação à realidade, acirrada pelos conflitos entre as classes sociais neste período
de crise do modo de produção capitalista.
Paradoxalmente, embora a ressignificação da teoria do capital humano na
ofensiva neoliberal aparente tornar mais próximo o trabalho intelectual do manual,
exclui-se a garantia de socialização e apropriação dos conteúdos historicamente
sistematizados ao reduzir o ensino na educação escolar. Sem ensino, isto é, sem a
mediação do aprendizado pelo professor sobre o que já foi produzido pela humanidade,
não há produção intelectual. Por outro lado, há reprodução de informações impostas ao
estudante, por vezes desconexas da realidade em que vive, o que tende a tolher seu
exercício de crítica. Desse modo, nada se cria de fato e o trabalho, pretensamente
intelectual, limita-se a um manejo inócuo de informações desvinculadas de sua
concretude histórica ou restritas a sua prática em superfície, enquanto este é
superexplorado.
1

2

Vide os Planos de Estudos Tutorados (PET) da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

Segundo Lima (2012, p. 197): “a) a técnica/prática/pragmatismo; b) o biologismo, significando a
capacidade de cada um; c) educação focada no indivíduo e não a uma classe; d) formação democrática,
porém construída a partir de uma hierarquia de capacidades”.
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Portanto, a cisão entre trabalho manual e trabalho intelectual não só se mantém,
como também se aprofunda, uma vez que a pedagogia das competências nada mais faz
do que criar uma distração na consciência com relação aos conhecimentos da prática,
facilitada pelo enorme fluxo de informações na era da internet. Trata-se de uma
distração, pois predomina a inteligência sensório-motora em detrimento da inteligência
conceitual nessa contextualização neoliberal do construtivismo. Por exemplo, no âmbito
da base nacional curricular contemporânea, os professores em formação continuada,
bem como os estudantes em suas aulas acessam, geralmente, conhecimentos limitados
aos fins práticos de suas atividades; apropriam-se, caso se esforcem o suficiente de
acordo com a lógica meritocrática e individualista, de habilidades parciais. O eixo do
processo de ensino e aprendizagem, dessa forma, desloca-se da socialização e
apropriação de conteúdos da realidade para a execução competente de habilidades deles
extraídas. Sai de cena o processo histórico e social de produção dos conhecimentos – o
verdadeiro trabalho intelectual, ao mesmo tempo em que se cria a ilusão de que, com a
pedagogia das competências, o estudante passa também a exercitar sua intelectualidade.
A gestão educacional diferencia-se da gerência científica, nesse bojo, quanto às
aparências das relações de produção na educação escolar. Basta notar que é no estímulo
à formação de trabalhadores polivalentes, característica do toyotismo, que a
coordenação pedagógica se instaura, em contrapartida ao parcelamento técnico das
tarefas escolares nos moldes tayloristas. Em ambos os casos, contudo, a dicotomia entre
trabalho manual e intelectual se mantém quando as relações de produção capitalistas
que a sustentam não são rompidas. Conforme já constatado por Pinto (2011, p. 95):
[...] foi no campo das teorias progressistas em educação que
teve início, no começo da década de 1980, as críticas aos
especialistas de ensino. Entretanto, a difusão dessas críticas,
principalmente a partir dos anos 1990, acontece já na esfera das
ideias e das reformas neoliberais de ensino. Ou seja, com o
refluxo das ideias socialistas nas duas últimas décadas e o
consequente refluxo das pedagogias progressistas, parece-me
que a defesa do pedagogo generalista vai mais ao encontro dos
princípios do toyotismo do que dos princípios socialistas que
constituíram originalmente a sua defesa.

Diante do exposto, podemos afirmar que a coordenação pedagógica está para a
gestão educacional assim como a supervisão está para a gerência científica. Embora o
conceito de gestão comumente se proponha a superar o domínio da gerência
administrativa na educação, o processo histórico que lhe contextualiza nos permite notar
que se trata de um campo sob fortes disputas. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi
(2012, p. 449), há pelo menos quatro concepções de gestão educacional em cena.

4. Considerações finais
O que se extrai de fundamental desse embate entre a gerência administrativa e a
gestão dos processos educativos na escola é o seguinte: as instituições escolares não
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podem ser regidas por outras perspectivas que não as pedagógicas, de modo que seus
fins educacionais sejam preservados (PARO, 2012). No entanto, essa contradição
meramente opositora e dissociativa entre administração e pedagogia ainda persiste e
confunde o trabalho de supervisão.
Não podemos perder de vista que o conteúdo do que se supervisiona ou
coordena é imperativo. Caso o(a) especialista, ou melhor, pedagogo(a) escolar, não
esteja atento(a) prioritariamente ao processo de ensino e aprendizagem enquanto
encontro de sujeitos na apropriação do conhecimento sistematizado pela humanidade
em diversas práticas sociais e contextos educativos, dificilmente conseguiremos
contribuir, a partir do que cabe à escola, com a ruptura do domínio da administração
sobre a educação, seja ela de orientação taylorista-fordista ou toyotista; com o fim da
deturpação das finalidades particularmente educacionais da instituição escolar.
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Abstract. This article aims to discuss and analyze a process developed in teacher
education that takes food as the content of Environmental Education. Teachers in
training, developed and analyzed a questionnaire in the basic schools where I
interned, seeking to understand issues related to the school environment through
food. The entire process takes place over two semesters and, at the end of them, the
interns write the final papers analyzing the research data, which are our objects of
analysis to assess the educational process developed.
Keywords: Environmental Education, Teacher Training, Food.
Resumo. O presente trabalho tem como objetivo discutir e analisar um processo
desenvolvido na formação de professores que tomou a alimentação como um
conteúdo da Educação Ambiental. Os professores em formação construíram,
desenvolveram e analisaram uma pesquisa nas escolas básicas em que estavam
estagiando buscando compreender questões referentes ao ambiente escolar
(incluindo relações comunitárias) por meio da alimentação. Todo o processo se
desenvolveu ao longo de dois semestres e, ao final deles, os estagiários
escreveram trabalhos finais analisando os dados da pesquisa, nossos objetos de
análise para avaliar o processo educativo desenvolvido.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Alimentação, Formação de Professores.

1. Introdução
A Educação Ambiental (EA) é um campo da educação que, de modo geral, se preocupa
com as relações estabelecidas entre seres humanos e meio ambiente. No entanto, existem
diferentes abordagens com diferentes bases teóricas e compreensões acerca da realidade
e da origem dos problemas ambientais detectados (LAYRARGUES, 2011).
A abordagem a qual o presente trabalho se insere e defende é a Educação
Ambiental Crítica (EAC) que, diferente das demais abordagens –chamadas não críticasbusca uma revisão das relações entre seres humanos e destes com a natureza já que
entende que a atual organização da forma como produzimos a vida tem como base e
como consequência a exploração. Essa abordagem da EA, portanto, compreende que
dentro do sistema capitalista não é possível chegar a um desenvolvimento humano que
seja sustentável do ponto de vista ambiental e também social (TOZONI-REIS, 2004).
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A Educação Ambiental Crítica a qual o presente trabalho toma como referência
tem como base epistemológica o materialismo histórico dialético e defende o
enfrentamento pedagógico à crise socioambiental por meio da Pedagogia HistóricoCrítica (PHC) (DE MORAES AGUDO; TEIXEIRA, 2020).
É importante que a Educação Ambiental Crítica dialogue com a Pedagogia
Histórico-Crítica, já que esta é uma proposta pedagógica que busca contribuir para a luta
pela ruptura com o atual modelo econômico, entendendo a luta de classes como central
nesse processo, e, portanto, contribuindo para que a classe trabalhadora tenha acesso aos
conhecimentos necessários como condição de sua libertação enquanto classe explorada
(JUNQUEIRA, 2014).
Mas, para que a transformação aconteça no sentido de atender ao bem comum
buscando erradicar as formas de exploração sociais e ambientais, é fundamental que haja
uma profunda compreensão acerca da realidade material sobre o ambiente e as relações
em que as pessoas vivem. Esta compreensão é fundamental para formação crítica acerca
da realidade e inserção ativa nela. Compreender o meio, portanto, é condição para
transformá-lo.
Assim, buscamos trabalhar em nossos processos educativos a partir da realidade
em que os estudantes vivem, identificando e analisando os elementos presentes no seu
cotidiano. A prática social, de acordo com Saviani (2018), deve ser o ponto de partida e
o ponto de chegada das práticas educativas em que elas, com mediação do educador,
vão contribuir para que os educandos passem a ter uma compreensão mais aprofundada
acerca dessa realidade em que vivem.
Para que essas práticas contextualizadas com a prática social aconteçam nas
escolas, é fundamental que os professores sejam formados nesse sentido. O estágio é um
importante momento da formação dos professores que possibilita esse contato com as
escolas e, portanto, com a realidade na qual ela estão inseridas, buscando almejando
assim uma formação que articule teoria e prática (PIMENTA, 2005).
A partir das observações e relatos dos estagiários nas escolas em que estavam
inseridos, fomos percebendo que a alimentação era uma questão marcante da prática
social naquele contexto. Provavelmente relacionado ou por influência da emergente
situação da fome no Brasil, os estagiários traziam reflexões interessantes sobre a escola a
partir de observações que faziam no momento das refeições.
Entendemos que a alimentação tem potencial de contribuir para a compreensão
do modo como se dá a produção e reprodução da vida sob a lógica de produção
capitalista. Dentro desse sistema de produção que transforma direitos básicos em
mercadorias, assim como faz com os alimentos, mas também com diversos outros
direitos da população, a fome não é uma causalidade natural ou resultado de falta de
disponibilidade de alimentos, principalmente com os avanços cada vez maiores na
tecnologia que contribui para sua produção (FESTOZO; MICHELINI, 2017).
Assim, o presente trabalho tem como objetivo discutir e analisar um processo
desenvolvido na formação de professores que toma a alimentação como um conteúdo da
Educação Ambiental. Os professores em formação construíram, desenvolveram e
analisaram uma pesquisa nas escolas básicas em que estavam estagiando buscando
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compreender questões referentes ao ambiente escolar por meio da alimentação. Todo o
processo se desenvolveu ao longo de dois semestres, quando os professores em
formação cursavam os Estágios III e IV, parte do currículo do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras. Ao final das atividades, os
estagiários escreveram trabalhos finais analisando os dados da pesquisa, nossos objetos
de análise para avaliar o processo educativo desenvolvido.

2. Metodologia
Como meio de desenvolvimento e análise do trabalho educativo desenvolvido na
formação de professores, foi adotada a abordagem de pesquisa qualitativa. Ela estuda o
ser humano e suas relações buscando fazer análises que aprofundam quantificações e vão
em direção a entender as questões sociais, culturais e históricas que permeiam os dados,
ou seja, busca analisá-los em sua qualidade, para além daquilo o que é aparente
(TOZONI-REIS, 2009). Para análise dos dados foi desenvolvida a categorização,
proposta por Minayo (2002) que consiste em agrupar dados que trazem questões
similares em categorias de discussão que contribuem para interpretá-los.
No desenvolvimento deste trabalho a pesquisa foi tomada como método de
ensino no processo educativo compreendendo que esta é uma estratégia interessante para
a formação de professores já que os permitem conhecer e problematizar a realidade
daquele contexto em que estão se aproximando, desenvolver uma postura de
pesquisador contribuindo para a articulação entre ensino, pesquisa e também extensão,
além de desenvolver a concepção de trabalho docente como algo coletivo e não
individual, contribuindo, assim, para a formação de professores críticos e reflexivos
(LIMA; PIMENTA, 2018). O tipo de pesquisa adotada foi a participante, já que os
estagiários participaram ativamente de todas as etapas da pesquisa, desde a identificação
do problema até a análise e discussão dos dados.

3. Resultados e discussão
Os estagiários escreveram trabalhos finais em duplas em que foi proposto que
eles apresentassem a pesquisa desenvolvida em forma de artigo científico. Os principais
pontos discutidos nos trabalhos foram destacados e agrupados de acordo com a
similaridade das questões presentes nos quatro trabalhos finais produzidos pelos oito
estagiários.
Tabela 1 – Categorização dos trabalhos finais elaborados pelos estagiários
Nome

Descrição

Frequência

Ocorrência

Discussões acerca
da abordagem
qualitativa de
pesquisa.

Os estudantes trouxeram
discussões acerca da abordagem
qualitativa, discutindo diferenças
em relação à quantitativa, à suposta
neutralidade da ciência e os
métodos utilizados.

4.

Duplas
A1+A2,
A3 +A5,
A4+A6,
A7+A8.
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Relações entre
sociedade e
ambiente.

Nessa categoria os estudantes
trouxeram questões alvo de
preocupação da EA sobre as
relações entre sociedade e
ambiente.

3.

Duplas
A1+A2,
A5 +A3,
A4+A6
A7+A8.

Potencial da
alimentação para a
compreensão do
meio.

Aqui os estagiários destacaram
como a partir da alimentação é
possível uma compreensão do
ambiente estudado.

3.

Duplas
A1+A2,
A3 +A5,
A4+A6.

A partir dos trabalhos escritos pelos estudantes foi possível perceber que eles se
apropriaram de algumas das questões trabalhadas ao longo desses dois semestres,
principalmente acerca dos estudos e discussões referentes à pesquisa qualitativa e à
Educação Ambiental Crítica.
Em relação à primeira categoria, sobre pesquisa qualitativa, de modo geral, os
estudantes escreveram sobre o que é pesquisa qualitativa, quais diferenças entre as
abordagens quantitativas e qualitativas, sobre observação e entrevista como técnicas de
pesquisa, além de considerações sobre a questão da neutralidade da ciência.
Discutir metodologia de pesquisa é fundamental para uma compreensão acerca da
função social da produção do conhecimento, de sua dimensão política e seu rigor
metodológico (DEMO, 2011), o que são questões fundamentais à formação de
professores que tomem a pesquisa como meios de desenvolver processos educativos.
Ainda, a pesquisa na formação de professores possibilita que o professor assuma
papel de investigador, tome decisões de acordo com seus objetivos e busque conhecer a
realidade concreta, o que contribui para a produção de conhecimentos e
desenvolvimento profissional a partir de uma abordagem crítico-reflexiva (OLIVEIRA e
GONZAGA, 2012).
Em relação à segunda categoria, foi muito presente nos trabalhos a discussão
acerca das relações entre sociedade e ambiente a partir da perspectiva da Educação
Ambiental Crítica. Os estudantes trouxeram discussões acerca de ambiente: o que
significa, o que o compõe, quais interações existem nele, também acerca das diferentes
tendências da Educação Ambiental, com destaque para a EA Crítica e a importância do
desenvolvimento de um pensamento crítico em que as pessoas sejam capazes de
compreender o ambiente em que vivem para transformá-lo.
Também trouxeram reflexões acerca da relação entre sociedade e natureza que
foi entendida por eles como uma relação exploratória que precisa ser transformada,
demonstrando que os estudantes compreenderam qual é a crítica feita pela Educação
Ambiental Crítica, que é uma crítica ao modelo econômico capitalista que se baseia e
conduz a essas relações (TREIN, 2012).
A terceira categoria agrupa os trabalhos que abordaram o potencial da
alimentação na compreensão do ambiente, no caso, o ambiente escolar. Foi abordado,
portanto, a relação entre o trabalho com a alimentação e a Educação Ambiental Crítica,
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considerando que a alimentação pode contribuir para a compreensão da realidade social
que é regida pelo sistema capitalista de produção
Pesquisando acerca da alimentação escolar foi possível compreender alguns
pontos importantes acerca do ambiente das escolas: a alienação acerca do processo de
produção dos alimentos, já que a maioria dos entrevistados não sabiam dizer de onde
vinham os alimentos que eles consumiam e até mesmo ao pesquisar nos locais que
fornecem houve uma dificuldade de entender a origem desses alimentos.
Também foi possível o contato com outras questões como as relações entre
escola e produtores rurais, escolas e universidade, dificuldades que a escola enfrenta em
relação à alimentação dos estudantes, além de questões comportamentais como a disputa
e até mesmo violência entre meninos e meninas das escolas que não podiam ter acesso à
facas para comerem e tinham que ser separados em filas diferentes.
Por meio da alimentação é possível desenvolver um trabalho educativo
interdisciplinar, já que este conteúdo se relaciona com diferentes áreas do conhecimento
que contribuem para explicar a realidade em que estamos inseridos, que é marcada pelo
sistema capitalista de produção que transforma direitos básicos em mercadoria, como é a
alimentação (FESTOZO, MICHELINI, 2017). Assim, ao buscar compreender o sistema
de produção dos alimentos é possível compreender como funciona a lógica capitalista de
produção, contribuindo para uma compreensão crítica acerca do ambiente, o que é
fundamental para sua transformação.
4. Considerações Finais
A partir das reflexões proporcionadas pelo trabalho com alimentação nas escolas com
professores em formação foi possível perceber que, se abordado de maneira crítica, este
é um potente conteúdo no trabalho com a Educação Ambiental Histórico-Crítica já que
contribui para uma a compreensão aprofundada da prática social que abrange as relações
de exploração às quais o sistema capitalista de produção conduz.
A educação, quando realizada de forma libertadora e dialógica, buscando uma
formação cidadã e crítica é um caminho importante para esse conhecimento acerca da
realidade, sendo que entender o caminho dos alimentos é um dos meios possíveis para
tomar como objeto de estudo o modo de produção da vida no sistema capitalista.
Ainda, a pesquisa na formação de professores mostrou-se como um importante
caminho para a instrumentalização dos professores para que estes possam se formar e
atuar nessa perspectiva, contribuindo para que a teoria e a prática sejam aliadas,
considerando a realidade escolar e a materialidade a qual os estudantes estão inseridos,
contribuindo para o desenvolvimento de um pensamento crítico de professor pesquisador
comprometido com a transformação da realidade.
Pudemos perceber pela análise dos trabalhos finais dos estagiários participantes
da pesquisa, que por si foi um processo educativo, que eles se apropriaram, de modo
geral, das principais questões trazidas para estudo e discussão, mas entende-se que é
necessário o fortalecimento de cursos de formação de professores que sejam mais
próximos de uma formação que considera e busca compreender a totalidade a partir da
história numa perspectiva crítica, relacionando teoria e prática, em busca de contribuir
com a transformação desta sociedade calcada na exploração e lutando contra a formação
meramente técnica de professores que visa a formação para adaptação e reprodução.
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Abstract. This research was carried out with students participating in the
Teaching Initiation Program at the Federal University of Lavras. After
participating in the Decolonizing Sciences and Cultures course, they developed
the construction of some classes in which the culture of indigenous peoples
should be addressed together with the teaching of science and biology. 16
students participated in this work and at the end of these classes they made
reports about how this practice was relevant for training. The data were
analyzed through content analysis and it can be concluded that the practice
was considered extremely important for the initial training of teachers.
Keywords: Initial teacher education, History and culture of indigenous
peoples, Pedagogical practice.

Resumo. Esta pesquisa foi realizada com os alunos participantes do Programa
de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Lavras. Após
participarem da disciplina Ciências e Culturas Descolonizadoras eles
desenvolveram a construção de algumas aulas na qual deveria ser abordado
junto ao ensino de ciências e biologia a história e a cultura dos povos
indígenas. Participaram deste trabalho 16 alunos e ao final destas aulas eles
fizeram relatos sobre o quanto essa prática pedagógica foi relevante para a
formação. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo e pôdese concluir que a prática foi considerada extremamente importante para a
formação inicial dos professores.
Palavras-chave: Formação inicial de professores, História e cultura dos povos
indígenas, Prática pedagógica.
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1. Introdução
As desigualdades sociais presente na população brasileira é um problema que perdura
desde o período colonial. Além disso, a intolerância ligada as questões étnicas e culturais
também se tornou um problema. (SILVA; GRUPIONI, 1995). Os indígenas são exemplos
de povos que convivem com a apropriação da cultura pelos colonizadores, a invasão e
exploração das terras que os pertencem. (CALEFFI, 2003).
Mas, ao longo do tempo, ocorreram algumas modificações que foram positivas para a
população indígena. A partir da Constituição de 1988, os povos indígenas foram
reconhecidos como cidadãos brasileiros. Nesse período, também foi implantada a Lei
11.645/08 que declara como obrigatório os estudos da história e da cultura afro-brasileira e
indígena nas escolas públicas e privadas do país. (FONSECA, 2013).
Segundo Candau e Russo (2010), existe uma ligação entre educação e cultura.
Portanto, não é possível desenvolver o processo educativo sem que haja a integração destes
dois elementos, visto que, a educação deve abranger os processos culturais que estão
presente na sociedade. Diante disso, a educação é meio considerado capaz de promover o
respeito pela diversidade social e cultural de um determinado país.
Nessa perspectiva Koeppe et al (2014), ressalta a importância dos currículos de
ciências inserir a temática indígena. Segundo estes autores, isso possibilita a construção de
conceitos éticos e o desenvolvimento de novas atitudes e comportamentos associados a esses
povos.
Faz-se necessário destacar o papel do professor neste meio. De acordo com
Santander (2020), é muito importante que não haja a perpetuação de estereótipos e de
preconceitos em sala de aula. Para isso, é fundamental que os docentes desenvolvam
atividades que contribuam na conscientização e formação de cidadãos e que saibam o seu
papel social.
Nesse sentido, é essencial refletir sobre a formação inicial dos professores. Para que
eles consigam contribuir com a educação crítica transformadora é preciso pensar nos espaços
de formação destes docentes. Assim, é importante que a temática indígena esteja presente na
formação inicial dos professores, permitindo a construção de diálogos, experiência prática e
reflexão. Desta maneira, possibilitará aos futuros professores uma melhor preparação e
facilitará a abordagem desse assunto em sala de aula colaborando com a formação de sujeitos
críticos e reflexivos, evitando que estas questões sejam abordados de maneira vazia e
superficial. (CARDOSO, et al. 2020).
Diante das questões apresentadas, o objetivo desta pesquisa é analisar a contribuição
que o desenvolvimento das práticas pedagógicas com os alunos do PIBID e a relação com a
história e cultura dos povos indígenas teve em sua formação.

2. Materiais e métodos
A pesquisa foi realizada com 16 alunos participantes do Programa de Iniciação à
Docência (PIBID) da Universidade Federal de Lavras. Estes alunos participaram da disciplina
de Ciências e Culturas Descolonizadoras. Ao término desta disciplina os alunos fizeram duplas
para desenvolver um plano de aula estabelecendo relação entre o ensino de ciências e biologia
e a cultura dos povos indígenas. Esses planos foram apresentados durante as reuniões do
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PIBID e possibilitou que todos contribuíssem na elaboração. Assim, as aulas foram gravadas
e apresentadas de forma remota.
Ao final desse processo foi solicitado aos alunos que escolhessem três palavraschaves que identificassem como as atividades ligadas à cultura dos povos indígenas
contribuíram na formação como professor de ciências e biologia e explicassem esta
contribuição.
Em seguida, as respostas dos alunos foram reunidas e analisadas através da
metodologia de pesquisa qualitativa de análise por categorias que provêm da análise de
conteúdo. (MINAYO, 2000). Segundo esta autora, a categorização procura encontrar os
principais aspectos que constituem a comunicação, trazendo também a frequência na qual os
elementos são evidenciados nas falas em que se está analisando.
A análise de conteúdo por categorias consiste em três etapas: a primeira se trata da
pré-análise, na qual é feito a leitura da fala dos alunos. A segunda se refere ao estudo das
falas, buscando organizar os dados e fazer os recortes necessários. Por último, a terceira
etapa envolve a discussão dos dados. (MINAYO, 2000).

3. Resultados e discussão
Foram obtidos ao todo 16 relatos. Foi possível identificar algumas falas semelhantes e
por isso foram reunidas em 9 categorias. Logo abaixo encontra-se o quadro dividido em:
categorias, descrição, frequência e ocorrência. A frequência se refere a quantidade de vezes
que a fala foi citada e a ocorrência se refere as falas em que foram identificadas as
semelhanças. Para que não fossem feitas identificações, os alunos participantes do PIBID
foram identificados como, “P1”, “P2”, dentre outros.
Tabela 1 – Categorias, descrição, frequência e ocorrência
Categorias
Construção das
aulas e a
contribuição na
formação de
professores
A relevância da
história e cultura
indígena na
formação de
professores
Desafios
encontrados na
preparação das
aulas
Diálogo entre a arte
e a cultura e o
ensino de ciências e
biologia
A importância da
luta dos povos
indígenas pelo

Descrição
Os alunos escreveram sobre o quanto a
construção das aulas contribuíram para
a formação enquanto professores

Frequência
12

Ocorrência
P1, P2, P3, P4, P6, P8,
P9, P10, P11, P12, P14,
P15

Os alunos destacaram sobre a
relevância de conhecer a história dos
diversos povos e a valorização da
cultura

12

P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, P10, P11, P13, P14,
P16

Nessa categoria foram relatados os
desafios que os alunos encontraram ao
preparar as aulas

10

P1, P2, P3, P4, P7, P8,
P9, P11, P14, P15

Aqui os alunos relataram sobre o
quanto é importante o diálogo entre a
arte e cultura nas práticas pedagógicas

10

Nessa categoria os alunos destacaram a
relevância da luta dos povos indígenas
e o quanto é importante a sociedade

8

P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, P12, P15, P16

P1, P3, P5, P7, P10,
P13, P15, P16
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olhar dos alunos
Formação de
professores críticoreflexivos

Valorização do
encantamento pelos
alunos

lutar pelos seus direitos assim como
esses povos
Aqui os alunos destacaram sobre o
quanto a participação na disciplina de
Ciências e Culturas Descolonizadoras e
a construção das aulas contribuíram
para a formação de professores críticoreflexivos
Os alunos abordaram nessa categoria
sobre o quanto a construção das aulas
causou o encantamento dos alunos

7

P5, P6, P7, P8, P12,
P15, P16

5

P5, P7, P11, P12, P14

A categoria “Construção das aulas e a contribuição na formação de professores”
agrupa os relatos dos alunos que disseram o quanto que as práticas pedagógicas foram
fundamentais para a formação. Através das falas dos alunos foi possível perceber o quanto foi
satisfatório este processo.
P2
“... Enfim, a prática foi um tanto
enriquecedora e formativa,
proporcionando momentos
únicos e inesquecíveis...”

P9
“... essa atividade me
proporcionou uma experiência
incrível e inesquecível, além de
muito gratificante...”

P15
“...Enfim, foi e está sendo uma
experiência realmente incrível...”

A segunda categoria “A relevância da história e cultura indígena na formação de
professores” destaca sobre o quanto é importante conhecer a história desses povos para que
seja valorizada a cultura. De acordo com Borges (2007), é necessário buscar à história
elementos para a compreensão do cenário atual. Trata-se de uma maneira de trazer à
sociedade explicações para entender as transformações pelo qual ela passou ao longo do
tempo. A cultura também é uma questão que deve ser refletida juntamente com a história,
visto que, através dela é possível compreender a aproximação entre os povos e sua relação
com o meio ambiente. Isso é fundamental para que haja respeito sobre as maneiras em que a
natureza é vista por cada povo evitando o preconceito e a discriminação instaurado na
sociedade. (SANTOS, 1994). Portanto, Gomes (2005), enfatiza que é fundamental levar as
questões relacionadas aos povos indígenas para as escolas, pois, segundo este autor,
possibilita recuperar a história desses povos ao mesmo tempo que permite compreender a
cultura, que muitas vezes não é valorizada.
Em consonância com o que foi discutido, é possível refletir também sobre a categoria
intitulada “A importância da luta dos povos indígenas pelo olhar dos alunos”. Os alunos
abordaram sobre a importância da luta para garantia dos direitos dos cidadãos. Segundo
Rocha et al. (2019), desde o período da colonização os povos indígenas precisaram lutar
para à sua sobrevivência, pois, foram submetidos a massacres e escravidão. Além disso,
precisaram resistir à epidemias trazidas pelos portugueses e a catequização imposta pelos
jesuítas. Apesar dos direitos garantidos, os povos indígenas ainda precisam lutar,
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principalmente para proteger suas terras que estão sendo frequentemente invadidas. O quadro
abaixo apresenta algumas falas:
P5

P13

“... por isso, a sensação de luta é muito grande, mas
se antes não sabia como lutar e nem como falar
sobre as lutas que os indígenas precisam enfrentar
diariamente...”

“... sendo povos que lutam sempre para terem o
que já deveria ser deles por direito...”

Na categoria “Desafios encontrados na preparação das aulas” os alunos relataram
sobre as dificuldades que tiveram ao preparar as aulas que foram desenvolvidas. Cardoso et
al. (2020), aborda que a formação inicial busca contribuir na preparação dos professores e
envolve várias questões, como teóricas, metodológicas, pedagógicas e didáticas, assim como,
existe uma preocupação em relação a formação humana e social desses profissionais.
Portanto, os desafios encontrados auxiliam os futuros professores a refletirem sobre as
dificuldades que o professor encontra e como os desafios podem ser superados.
A quinta categoria “Diálogo entre a arte e a cultura e o ensino de ciências e biologia”
traz as falas dos alunos que citaram sobre o quanto foi importante dialogar a arte e a cultura
no ensino de ciências e biologia. Segundo Forgiarini (2008), é fundamental que a educação
proporcione momentos de reflexões acerca do contexto político, social, cultural e histórico em
que a sociedade está inserida. Para isso, é necessário em como essas abordagens podem ser
feitas. De acordo com Monteiro (2020), o uso da arte pode auxiliar nesse processo.
Para Koeppe et al (2014), a temática indígena deve ser discutida em todos os níveis
de educação e é fundamental para a formação de sujeitos capazes de reconhecer a cultura
brasileira, identificando os hábitos e costumes dos diversos povos que constituem a
sociedade.
Na categoria “Formação de professores crítico-reflexivos” os alunos citam o quanto a
participação na disciplina Ciências e Culturas Descolonizadoras” e a construção das aulas
foram relevantes na formação como futuro professores. Segundo Cardoso (2020), é muito
importante que os docentes utilizem os espaços de formação para reflexão da realidade e
consigam utilizar no processo educativo, promovendo ações transformadoras. Portanto, ainda
de acordo com Cardoso (2020), os professores devem contribuir na formação de sujeitos
que promovam o respeito e reconheça a diversidade social existente na sociedade.
Por fim, a última categoria “Valorização do encantamento pelos alunos” tem uma
baixa frequência. Os alunos relataram sobre o quanto as aulas causaram o encantamento dos
alunos. Isso aconteceu devido aos recursos utilizados e a relação estabelecida entre o ensino
de ciências e biologia e a cultura dos povos indígenas. De acordo com Paulo Freire (1996),
educar é uma prática social que envolve a busca pelo respeito à diversidade, rompendo com a
discriminação.
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4. Considerações finais
A partir desta pesquisa foi possível perceber que o desenvolvimento de práticas
pedagógicas que possam estimular reflexões acerca da diversidade cultural é fundamental e
além de contribuir na formação profissional, desempenha papel essencial na formação social
de professores.
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Abstract.
This work aimed to understand the dialogues made by master's students of the Graduate
Program in Scientific and Environmental Education (PPGECA) at the Federal University
of Lavras, from the film “Floresta das Esmeraldas”. It is a qualitative work, in which
(the) students watched the film and wrote a comment. This comment was analyzed using
thematic categorization. In this way, it was possible to perceive the role of the film in
raising social, environmental and nature of science discussions, in addition to
contributing to teacher education.
Keywords: Cinema, science teaching, teacher training, Floresta das Esmeraldas
Resumo.
Esse trabalho teve o objetivo de compreender os diálogos feitos por mestrandos do
Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Ambiental (PPGECA) da
Universidade Federal de Lavras, a partir do filme “Floresta das Esmeraldas”. Trata-se de
um trabalho qualitativo, no qual os (as) estudantes assistiram ao filme e escreveram um
comentário. Esse comentário foi analisado utilizando a categorização temática. Dessa
forma, foi possível perceber o papel do filme para suscitar discussões sociais, ambientais
e da natureza da ciência, além da contribuição para formação de professores.
Palavras chaves: Cinema, ensino de ciências, formação de professores, Floresta das
Esmeraldas
1. INTRODUÇÃO
Partindo do princípio que os filmes podem ser entendidos como lúdicos, Santos e
Silva (2011) destacam que quando o lúdico é abordado em sala de aula, ele pode suscitar
a curiosidade e atenção dos discentes, instigando-os a participar da aula e facilitando a
compreensão do conteúdo lecionado, deixando-os entretidos, curiosos e concentrados.
Sendo assim, a reflexão aqui presente, emerge da disciplina de Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), ofertada aos mestrandos do Programa de
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Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental (PPGECA) da Universidade Federal
de Lavras (UFLA), na qual assistiram e refletiram sobre o filme “Floresta das
esmeraldas”, um filme britânico de 1985, dos gêneros drama, ação e aventura, dirigido
por John Boorman e tendo no elenco alguns atores (as) brasileiros (as) como: Átila Iório,
Gracindo Júnior, Dira Paes e outros.
O filme conta sobre uma viagem que o engenheiro norte-americano Bill faz com
sua esposa e os dois filhos para a Floresta Amazônica. Bill trabalha na construção de
uma hidrelétrica, sendo necessário que grandes porções da floresta sejam desmatadas e
que todas as comunidades indígenas que vivem naquela região da floresta sejam
desalojadas.
O ponto central do filme é a vida “selvagem” em choque com a urbana. Diante
disso, Brum (2019), aponta que é um encontro de diferentes em torno de uma ideia
comum: barrar a destruição da floresta e dos povos da floresta, hoje devorada por
predadores de toda ordem. Entre eles, as grandes corporações de mineração e o
agronegócio insustentável. É também um encontro para salvar a nós mesmos e as outras
espécies, estas que condenamos ao nos tornarmos uma força de destruição. Nesta luta,
devemos ser liderados pelos povos da floresta – os indígenas, beiradeiros e quilombolas
que mantêm a Amazônia ainda viva e em pé.
Com o capitalismo no mundo ocidental, as relações sociais sofreram grandes
transformações, todos os bens de capitais foram adquiridos por dinheiro, aparecendo as
sociedades de classes, trocou-se tudo e todos por bens de capitais, dando ênfase a
dominação do homem pelo próprio homem.
Começa a era do consumismo que perdura até hoje. Com a aceleração do
consumo as questões éticas, sociais, ecológicas ficaram em segundo plano, causando
impactos socioambientais irreparáveis, sendo que a maioria dos indivíduos não se
preocupa com os reais impactos socioambientais que tais ações provocam na sua
comunidade local, e posteriormente, na sociedade globalizada. E o que predomina é o
lucro sem considerar os valores éticos e morais.
Desse modo, é preciso que toda sociedade tenha um olhar consciente e
responsável do futuro. Nesse sentido, a reflexão sobre a natureza, a ideia de que só
florestas naturais primárias se desenvolvem em ambientes sem influência humana não se
sustenta, pois haveria florestas de origem cultural que também se desenvolvem como
florestas primárias. Por serem antropogenicamente consolidadas, as ações antrópicas
teriam surgido em períodos muito recuados e hoje essas florestas se sustentariam e
multiplicar-se-iam naturalmente, sem a necessidade da intervenção do ser humano.
Na Amazônia, temos ambientes que ao longo de muitos séculos passaram por
tantas interferências antrópicas que as espécies que neles predominam e florescem
naturalmente são aquelas selecionadas culturalmente e não as nativas que um dia lá
existiram. Isto é, “são ambientes naturais porque, apesar de serem florestas antrópicas,
compostas por espécies culturalmente selecionadas, as espécies dominantes não precisam
mais do Homem, pois são autônomas, por se terem tornado antropogênicas”
(MAGALHÃES, 2016, p. 386).
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Segundo Geertz (1978, p. 24), as antigas abordagens definidoras da natureza
humana, tanto feitas pelo Iluminismo quanto pela antropologia clássica, são basicamente
tipológicas, e tornavam secundárias as diferenças entre indivíduos e grupos. Agora,
através de uma visão cultural vemos que se tornar humano é “tornar-se individual, e nós
nos tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais... (que) não são gerais, mas
específicos”. Portanto poderíamos conceituar homem, como o ser em cultura, que se
define a partir da sua história, suas idéias e envolvimento social. Em sua consciência, em
sua moralidade e racionalidade, assim como em sua espiritualidade o homem pode
aventurar-se num caminhar construtivo em sua própria essência humana por meio de sua
vocação cultural.
Diante dessas reflexões, o objetivo deste trabalho é analisar como os (as)
mestrandos (as) compreenderam os elementos presentes no filme que contribuem para
refçexões sobre o desenvolvimento da ciência e, além disso, identificar se houve
compreensão desta prática para a formação dos sujeitos participantes.
2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado a partir de uma
prática com mestrandos do Programa de Pós Graduação em Educação Científica e
Ambiental, no qual assistiram ao “Filme Floresta das Esmeraldas”. Na ocasião, a
proposta do estudo foi apresentada e foi pedido aos mestrandos (as) que assistissem ao
filme e em seguida foram feitos estudos teóricos que respaldam a temática. Após
formalização do apoio e autorização pelo professor foi conduzido um encontro com os
(as) discentes para a apresentação do estudo e aplicação do relato neste manuscrito.
Ao final das discussões foi pedido aos (as) participantes que escrevessem um
comentário sobre o filme. Esses comentários foram tomados como dados e foram
organizados e analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (BARDIN, 2011).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Abaixo é apresentada um quadro contendo a categoria, descrição, frequência e
ocorrência.
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Quadro 1: categoria, descrição, frequência e ocorrência
Categoria
A Floresta

Descrição

Frequência

Ocorrência

Aqui se encontram os comentários
sobre a relação antropológa do
homem com a floresta e a questão
cultural.

11

E1,E2,E4,
E5,
E6,
E7,
E8,
E9,E10,E
11,E12

Observação e
experimentação

Os comentários contidos aqui fazem
alusão à ocupação da floresta para
o desenvolvimento econômico.

6

E1,E2, E5,
E10,E
12,
E14

Construção do
conhecimento

Nesta categoria se encontram as
falas que se remeteram ao filme
como potencializador para a
construção do saber.

6

E5,E8, E9,
E11,E
12,
E15

Algumas questões do filme serão apresentadas por meio de recortes das falas que
os discutiram. Será usado para preservar as identidades dos (as) participantes a letra E de
(estudante), seguido de um número de identificação. Nota-se que existe reflexões
semelhantes dos alunos, que levam a discussão de algumas questões.
Foi observado uma questão que está presente no filme, que se trata de como
Tomy foi para a tribo. O chefe indígena não o roubou e nem o sequestrou o menino. O
chefe da tribo ao ver aquela situação, onde o homem branco estava destruindo tudo,
resolve levar o menino para a sua tribo. O líder da tribo se sentiu no fim do mundo,
vendo o mundo se acabar e pegou o menino para salvá-lo daquela situação. Assim, o
Cacique queria dar uma vida diferente da que o garoto estava vivendo, ensiná-lo valores
e uma cultura onde se preservava a natureza, eles tinham religião, hábitos, costumes, a
divisão do trabalho e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta,
acrescida da agricultura de algumas plantas, como a mandioca.
A cultura indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais,
entretanto era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material.
Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de
pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual (pajés), sendo homem
ou mulher. Assim acontece durante os próximos dez anos.

423

Diante disso, a primeira categoria reúne as avaliações que falaram sobre a relação
do homem com a Floresta. Os e as estudantes (11) destacaram que o homem é um ser
cultural e a importância de valorizar a floresta e as pessoas que habitam nela. A seguir o
trecho de um comentário relacionado com esta questão:

A1: “Durante essa década na floresta, Tommy, filho do americano, se integra
totalmente à cultura da grupo do qual faz parte: aprende a se comunicar na língua
local, participa dos rituais típicos, caça animais para se alimentar, aprende a usar
o arco e flecha com grande habilidade e se torna um grande guerreiro, se
colocando em defesa da comunidade indígena sempre que necessário. Além disso,
durante esse momento, ele se apaixona por uma moça indígena e precisa passar por
um ritual para ficar com ela.

Tendo em vista estas questões, podemos estabelecer uma relação da primeira
categoria com a segunda, que reúne os comentários de 6 estudantes que enxergaram que
a observação tanto da natureza quanto dos costumes e modo de viver das outras tribos
contribuiu para o desenvolvimento do ser humano. Uma outra prática que está conectada
à observação é a experimentação, mas ela só aparece em dois comentários. Podemos ver
esta questão no seguinte comentário:
A2: “...Passado esse período de dez anos, Bill adentra a floresta, armado de um fuzil,
em busca de grupos étnicos mais isolados e escondidos que poderiam ter capturado o
filho. Então, Bill encontra o filho em uma cascata próxima à hidrelétrica buscando por
esmeraldas. Quando o menino encontra com o pai, ele não o reconhece como
seu pai de verdade, pois seu pai era o Chefe da Tribo. Logo, ele descobre que o
filho se encontra no meio de um embate comum grupo rival, conhecidos como “índios
ferozes” ou “povo feroz”, um grupo isolado e canibal, que logo os persegue e fere Bill
com uma flecha. Os dois então fogem para a aldeia do grupo indígena que
criouTommy,“os índios invisíveis”,e eles acolhem e curam seu pai biológico Bill após
a realização de um ritual de cura, Bill então retorna à hidrelétrica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise realizada das falas dos mestrandos e das mestrandas a partir de
assistirem ao filme “Floresta das Esmeraldas”, mostrou que os (as) estudantes foram
despertados para a curiosidade e cumpriu um papel de facilitador do processo de
aprendizagem, pois ele se apropria dos elementos do filme e compreendem a história do
conhecimento sobre a natureza e o homem.
Os estudantes ressaltaram que o filme “Floresta das Esmeraldas” trata de temas
muito importantes como: o homem como função social, a questão cultural, a relação do
homem com a floresta e a tentativa de ocupação da floresta para o desenvolvimento
econômico.
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Outro ponto importantíssimo é o capitalismo e a destruição da floresta, sendo
inquestionável a manutenção da floresta para manter sua integridade cultural. Com
relação aos aspectos pedagógicos, considera-se que, o filme pode ser apresentado
como uma ferramenta de aprendizagem e reflexão, uma vez que permite pensarmos a
realidade atual em diversos aspectos, principalmente no que se refere aos impactos
socioambientais causados por grandes obras, como as hidrelétricas, causando, na maioria
das vezes, perdas irreversíveis à nossa pluralidade de biomas, espécies, culturas, grupos
étnicos, histórias, conhecimentos tradicionais e riquezas que fazem parte do território tão
relevante e valioso que é a Floresta Amazônica.
Portanto, o filme contribuiu para uma visão mais crítica sobre os problemas
socioambientais. Os mestrandos foram capazes de compreender que os problemas
ambientais extrapolam o ambiente físico, demonstrando relações entre cultura,
sociedade, política e história.
As discussões sobre o meio ambiente devem integrar o natural, o histórico-sóciocultural e o indivíduo, pois as relações do homem com o meio ambiente são um produto
histórico, como mostramos anteriormente.
Entendendo os problemas ambientais e sociais em diálogo nós nos formamos
como humanos e cidadãos, cientes do que está acontecendo, pois isso é importante para
ser um sujeito transformador da realidade.
Além disso, é necessário levar essa discussão para a sala de aula, visto que a
escola é a instituição que é responsável pela formação cidadã social e histórico-cultural
do ser humano. É importante que a educação escolar ofereça aos alunos oportunidades
de conhecimento e aprendizagem por meio da linguagem cinematográfica. Nesse
direcionamento, o trabalho com “a linguagem do cinema contribui para o
desenvolvimento da compreensão crítica da diversidade presente na sociedade por meio
das novas tecnologias, pois esses instrumentos proporcionam benefícios à formação dos
alunos” (VIANA; ROSA; OREY, 2014, p.2).
O final do filme é romântico, apesar do pai de Tomy, o americano que construiu
a barragem, sabotá-la, ela não explode. Ou seja, ele não consegue destruí-la e salvar
todos! Quem consegue foram os nativos com suas rezas, os espíritos da floresta,
juntamente com os sapos ajudaram o povo invisível a vencerem. Mesmo o capitalismo
ser capaz de destruir todos os sapos do mundo como já está fazendo atualmente.
Sonhar não é proibido!
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Abstract. This article has as its central theme the analysis of the Macuco de Minas
Ox Cart Festival as a social practice of regional popular culture. The main
objective was to verify the importance of the party and its benefits for the local
community. Seeks to understand the term culture and its relevance to the formation
of a society and its various nuances
Keywords: Culture, social practice, ox cart.
Resumo. Este artigo tem como tema central a análise da Festa do Carro de boi de
Macuco de Minas enquanto prática social de cultura popular regional. O objetivo
primordial foi verificar a importância da festa e seus benefícios para a comunidade
local. Busca entender o termo cultura e sua relevância para a formação de uma
sociedade e suas diversas nuances.
Palavras-chave: Cultura, prática social, carro de boi.

Introdução
Falar sobre cultura é entrar num mundo rico de significados. A cultura é um complexo
que inclui crenças, conhecimentos, artes, moral, leis, costumes e hábitos, entre outros,
adquiridos pelo homem como membro de um grupo, de uma sociedade.
A cultura é o bem mais precioso que uma sociedade pode ter, é o que diferencia
uma sociedade de outra, é o que a torna única. Mas também é por meio da cultura que
grupos se identificam, se reconhecem.
Outro aspecto importante da cultura que também deve ser considerado, segundo
Marilena Chauí, é o aspecto de resistência que a permeia, principalmente quanto a cultura
popular pois é graças a ela que algumas classes populares existem, resistem e sobrevivem.
Durante o decorrer das pesquisas pôde ser constatado como é importante a
preservação do patrimônio cultural de um grupo, principalmente quando se trata de
tradições antigas, tais como a Festa do carro de boi de Macuco de Minas.
Pôde ser verificado pelas entrevistas realizadas com os organizadores da festa que
para eles ela possui uma importância ímpar. Organizam e participam da festa ativamente,
tendo a oportunidade de se expressarem, mantendo viva a história e a tradição de um
povo. Mas também que a festa é uma forma de resistência, pois é realizada há 36 anos,
persistindo e resistindo no tempo.
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Objetivo
O objetivo central deste trabalho é analisar a Festa de carro de boi de Macuco de Minas
como uma forma de prática social inerente a cultura popular local.

Referencial teórico
Definir o que é cultura é uma tarefa complexa, pois ela é estudada em diversas áreas
como sociologia, antropologia, história, comunicação, administração, entre outras. A
diversidade semântica da palavra cultura se deve ao próprio desenvolvimento
histórico do termo. Como há uma multiplicidade de interpretações e usos do termo
cultura, foi adotado neste trabalho as três concepções de entendimento da cultura, que
se relaciona mais com o tema, sendo elas: 1) modos de vida que caracterizam uma
coletividade; 2) obras e práticas da arte, da atividade intelectual e do entretenimento;
e 3) fator de desenvolvimento humano.
Na primeira, a cultura é vista sob um conceito mais amplo onde todos os
indivíduos são produtores de cultura, sendo um conjunto de significados e valores
dos grupos humanos. Na segunda há um protagonismo das atividades artísticas e
intelectuais com foco na produção, distribuição e consumo de bens e serviços que
formam o sistema da indústria cultural. Por fim, na terceira a cultura é vista como
instrumento para o desenvolvimento político e social, onde o campo da cultura se
confunde com o campo social.
Existem quatro espécies principais de formas culturais: símbolos,
linguagem, narrativa e práticas. As formas culturais dão materialidade às ideologias
organizacionais, e servem como um mecanismo de percepção pelo qual a cultura é
transmitida e reforçada em um determinado grupo.
De um modo geral, a noção de cultura pode ser entendida na perspectiva de
memória coletiva. No entanto, como diz ORTIZ (2006), a memória coletiva só existe
enquanto vigente, enquanto prática que se manifesta no dia-a-dia das pessoas, essa
concepção agrega, ao entendimento de cultura, movimento, a transformação e a
forma dinâmica da atuação dos atores sociais no mundo.
Embora a cultura tenha diversos conceitos em diversas áreas é possível
estabelecer três tipos básicos de cultura, tomando-se por base a concepção restrita da
palavra no que se refere mais ao ambiente artístico e estético do que a um conjunto
de saberes coletivos. São eles:
Cultura erudita é aquela utilizada como sinônimo de cultura muito
desenvolvida esteticamente e de alto valor, é um termo que, quando utilizado, pode
resultar em uma visão etnocêntrica. É a cultura criada por uma elite, econômica,
social ou intelectual, que tenta se sobrepor aos outros tipos de cultura por meio de sua
própria classificação.
Cultura popular é a expressão cultural geral de um povo que, em muitos casos,
em especial em países como o Brasil, está fora do eixo erudito, por ser uma
manifestação popular criada por povos marginais, ou seja, que estão fora das elites.
Cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um
povo ou por uma elite intelectual, mas é um produto da indústria cultural, que visa
a atender as normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo,

428

produzindo e vendendo elementos culturais como se fossem objetos que as pessoas
desejam comprar.
Outro conceito de grande importância que devemos nos apropriar é o da
indústria cultural. O século XX assistiu a um desenvolvimento acelerado dos meios de
comunicação,bem como sua rápida popularização e disseminação por todo o mundo.
Ao mesmo tempo em que se dava esse desenvolvimento, muitos estudiosos viam no
emprego da tecnologia nos processos de produção cultural um caminho para a
democratização do conhecimento e para a emancipação do indivíduo. Porém outros
estudiosos tinham uma postura mais cética acerca desse processo, entre eles, Theodor
Adorno e Max Horkheimer. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se
refere à ideiade produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser
adaptada à produçãoartística. É a concepção de fazer arte em escala industrial.
A cultura passou a ser produzida e distribuída de maneira a atingir o maior número
possível de pessoas, adquirindo um caráter massificador, naturalizando assim, a visão de
mundodas elites. Portanto, o objetivo da indústria cultural é o lucro e manutenção do
pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da população,
que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. É a cultura vista como mercadoria
e estratégia de controle.
A cultura brasileira tem por base um grupo social misto e complexo, formado pela
mescla da cultura dos nativos, dos portugueses e posteriormente dos africanos, como
escravos. Assim, falar de cultura brasileira é falar de reprodução, de continuidades e de
rupturas desses modelos, levando em conta a natureza dessa cultura e de suas subculturas
e suas diferenças.
Essa sociedade brasileira constituída de uma miscelânea de raças, é o que lhe
garante uma diversidade de hábitos, valores e crenças, tanto nacionais como importados,
possuindo por um lado, práticas sociais, culturais e técnicas avançadas e, por outro,
tradicionais e, até mesmo, arcaicas, advindas dos costumes da época colonial, como é o
exemplo do carro de boi. Mas é também por meio desta complexidade cultural que o
Brasil se torna uma sociedade singular.
Devido a essa complexidade cultural brasileira existem diversas práticas sociais
singulares e diferenciadas que estão presentes em todo nosso território e que são ricas
fontes de aprendizado e transmissão de conhecimentos. Os conhecimentos podem ser
construídos em práticas sociais, das quais participamos no nosso dia a dia e que orientam
nossas ações, formando-nos. Esta formação decorre de uma práxis que vamos construindo
em colaboração com aqueles com quem vivemos. As práticas sociais se produzem no
intercâmbio que as pessoas estabelecem entre si ao significar o mundo que as cerca e ao
intervir nele, é participando de práticas sociais que as pessoas se abrem para o mundo
(COTA 2000, p.211).
As práticas sociais podem se constituir em ações de grupos e comunidades que
buscam a transformação de realidades que identificam como injustas, discriminatórias,
opressivas. Mas também podem se direcionar a manutenção de critérios para dividir as
pessoas em “mais” e em “menos” humanas, com mais e menos poder, muitas vezes sob
aparência de generosidade que encobre o desejo de subjugar, negar a humanidade de cada
pessoa, conforme alerta Freire, na Pedagogia do Oprimido (1987).
Os estudos vêm mostrando que processos educativos se desenrolam em diversas
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práticas sociais. Os sujeitos que participam de tais práticas fazem uma interrelação entre
o aprendido em uma prática com o que estão aprendendo em outra, ou seja, o aprendido
em casa, na rua, nos bares, no posto de saúde, nos clubes, em todos os espaços por onde
cada um transita, serve como ponto de apoio e referência para novas aprendizagens,
inclusive aquelas que a escola visa proporcionar. Porém, os ambientes tradicionais
escolares nem sempre reconhecem tais experiências e contextos como aceitáveis e
qualificados.
Uma das atividades de trabalho mais comum no interior de Minas Gerais é a
atividade rural. Nesse cenário, o carro de bois era parte integrante de uma economia de
subsistência, cujas relações sociais eram mediadas pela interação do homem com a
natureza. As transformações econômicas surgidas na década de 1970, quando o cerrado
se torna terras produtivas em grãos para exportação, o carro de bois é celebrado em festa
popular e as práticas sociais em seu entorno ganham novos significados e memórias de
um tempo que não mais existe.
Esse tema se constitui em um campo com novos enfoques na pesquisa histórica,
acrescido do fato de, sobre a região estudada, haver poucos trabalhos de cunho
acadêmico, abrindo, portanto, muitas perspectivas, daí o interesse por esta questão de
cultura popular. As várias práticas culturais existentes no viver dos mineiros são um rico
cenário para se estudar. Cultura, festas e religiosidades são algumas representações
impressas contexto social dos mineiros, que contracenam enquanto atores de seu tempo,
construindo a sua história. Essa cultura, deixa rastros, traços de memória por indícios e
sinais, mantendo viva em nossa história os tempos idos das Minas Gerais.
O carro de boi é um meio de transporte muito comum no meio rural e tem a
vantagem de ter o boi como “combustível”, visto que este é um animal de grande
resistência. Em Minas Gerais existem diversas cidades que promovem a festa do carro de
boi, mas duas se destacam aqui na região sul: Macuco de Minas e Conceição da Barra de
Minas. O objeto do presente trabalho de pesquisa é a Festa do Carro de Boi de Macuco
de Minas distrito do município de Itumirim, analisada como uma forma de prática social
e sua relação com a cultura popular local.
O carro de boi está muito presente no distrito de Macuco de Minas, ainda hoje, é
muito utilizado pelos produtores rurais da região para transporte de lenha, café, cana e
leite. Existem em Macuco de Minas mais ou menos 60 carros de boi. Muitos produtores
possuem dois ou três carros, tamanha é a importância deste meio de transporte para eles,
ainda hoje.
A Festa do carro de boi de Macuco de Minas foi criada em 1985 por um grupo de
3 pessoas, com o objetivo de resgatar e resguardar a cultura e valorizar as tradições da
região em relação a este veículo de transporte milenar: o carro de boi. A festa acontece
todos os anos, sempre no quarto final de semana do mês de julho, conta com a participação
de vários carreiros da região.

Metodologia utilizada na pesquisa
A metodologia de pesquisa utilizada para este trabalho foi a qualitativa, vez que esta
defende a ideia de que, na produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e
sociais, interessa muito mais compreender e interpretar seus conteúdos que descrevê-los.
Foi dividida em duas partes sendo a pesquisa bibliográfica a primeira fonte deste trabalho,
onde foram consultados livros, artigos, dissertações e teses relacionados aos temas
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cultura, práticas sociais, processos educativos, memória, carro de boi. Por meio desta
pesquisa houve o levantamento bibliográfico dos temas afetos ao projeto.
Outro tipo de pesquisa utilizada neste trabalho foi a pesquisa documental, onde
foram analisados os documentos antigos e atuais relacionados ao carro de boi, à festa e ao
distrito de Macuco, em especial os DVD’s das festas passadas, servindo de base para
contextualizar a história, a cultura, o social e a economia do lugar.
Por fim, a pesquisa de campo que seria feita durante a organização da festa, bem
como durante a realização dela, foi substituída pela utilização do instrumento de pesquisa
entrevista realizada de forma semiestruturada, ou seja, havia um roteiro prévio, mas com
abertura para que o entrevistador fizesse perguntas fora do que havia sido planejado,
considerando o desenvolver das respostas, ampliando assim os temas a serem abordados
com o objetivo de obter maiores informações e fazer uma reflexão sobre a prática social da
festa do carro de boi e a sua importância como cultura popular para a região, em especial
para o distrito de Macuco de Minas.

Desenvolvimento
Ao me debruçar sobre o tema primeiramente houve a preocupação de fazer as
conceituações necessárias, partindo da definição do termo cultura para compreender a
importância da festa do carro de boi como uma forma de cultura popular.
Por meio da pesquisa bibliográfica foram apreendidos os conceitos de cultura,
cultura brasileira, prática social, memória cultural, termos básicos necessários à esta
pesquisa. Utilizando a pesquisa documental (análise dos DVDs das festas passadas),
tomei contato com a festa do carro de boi de Macuco de Minas e pude perceber a evolução
desta prática social, como no passar dos anos.
Para compreender melhor a importância da festa do carro de boi de Macuco de
Minas para aquela comunidade foi necessário a minha inserção naquele mundo, onde
pude perceber de perto a participação dos organizadores e carreiros no evento, o que foi
possível por meio das entrevistas realizadas.
Verificar o papel de cada ator desta prática social trouxe um cenário rico de
informações, como por exemplo, como seus organizadores entendem a festa como uma
simples manifestação cultural, mas que esta traz no seu íntimo uma forma de resistência
de um modo de vida que já não é mais tão comum nos dias de hoje.
Por meio das entrevistas realizadas com os organizadores da festa observei
também que estes se sentem importantes por estarem desenvolvendo este evento, que para
o distrito tem uma grande importância pois, movimenta a cidade, gera renda para os
comerciantes e coloca em evidência o carro de boi e, também, algumas famílias que
desfilam nos carros de bois, vez que é uma prática que ultrapassa gerações.
Outra informação que coletei com as entrevistas foi que que existe uma hierarquia
velada, há um lugar de destaque na festa para a igreja católica, vez que no evento é
celebrado São Sebastião, onde a imagem deste santo é cortejada no carro mais bem
enfeitado e vai na frente do desfile, embora não haja participação da igreja na organização
do evento.
Não posso deixar de enfatizar é que pela minha inserção naquela comunidade
pude acompanhar de perto a confecção de partes de um carro de boi e o quanto para o seu
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construtor isto é motivo de orgulho, e o quanto este é reverenciado por todos de Macuco
de Minas e de cidades vizinhas por isto. O que me levou a pensar o quanto a celebração
de um instrumento de trabalho rural tem grande importância, ainda nos dias de hoje, não
só para Macuco de Minas mas para comunidades vizinhas.
Outro ponto que também pude constatar por esta pesquisa é que esta prática social,
embora realizada anualmente e com pompa de um grande evento, podendo até mesmo
conter traços de uma cultura de massa, haja vista que na festa há shows de artistas e
barraquinhas de vendendores ambulantes que vêm de outras cidades, demonstrando a
presença do capital, os organizadores não condenam estas práticas, muito pelo contrário
acham que colaboram na divulgação e no sucesso da festa. Para eles a cultura popular
genuína do carro de boi convive pacificamente com a cultura de massa.

Considerações finais
Assim, pela análise documental e entrevistas realizadas pôde ser observado que a festa
de carro de boi, ao representar um passado por meio de relíquias culturais, compõe um
relato de histórias perdidas, de memórias latentes, recriando não mais o real vivido, mas
um conjunto simbólico que, atrelado às experiências do cotidiano agrário, produz a
comemoração como uma forma de enfrentamento à racionalidade do mercado e das
relações sociais do capitalismo moderno.
É interessante pensar que nos dias desta festa, entremeadas pela poeira das
estradas, suor dos corpos embaixo do sol, das vestimentas dos boiadeiros, do gemido dos
carros de boi, recriar e reviver uma tradição, cuja prática concreta no mundo rural atual
quase já se extinguiu, só pode ser entendida como uma forma de resistência.
A partir dessas considerações constata-se que o tema é relevante levando-nos à
reflexões que possam contribuir para a valorização e preservação das manifestações
culturais, das mais simples às mais complexas. Neste trabalho colocando em evidência a
festa do carro de boi como manifestação cultural para o distrito de Macuco de Minas,
ficou patente como uma prática social pode representar tão bem uma cultura popular,
sendo um exemplo de educação ambiental, enfatizando sua importância para o município
objetivando formar cidadãos mais conscientes de seus bens culturais.
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Abstract. This work brings some of the contributions of Vera Rubin, an
astronomer who revolutionized science in particular Astrophysics. She spent
years observing the Andromeda galaxy and the motions of stars, detecting that
both the farthest and the closest to the core were moving at the same speed. With
that, she realized that the gravitational force alone would not be enough to solve
the problem. So she came to the conclusion that the universe was not just made
up of visible matter, but that there was also an electromagnetically invisible
force or particles at work called Dark Matter. Vera was an important scientist
who won numerous awards and notoriety for her work on observing galaxies.
But her contributions were not restricted to astronomical science, as she was a
great activist in the feminist struggle of the time, supporting women in the
scientific world. In this work we will analyze the life and work of scientist Vera
Rubin, our objective is to provide subsidies to use the biography of a woman
scientist to value her achievements as a woman and disseminate her research
that can be substantial for science education in schools and in non- formal as
museums and cultural spaces for the appropriation of this knowledge.
Keywords: Biography, science education, Vera Rubin.
Resumo. Este trabalho traz algumas das contribuições de Vera Rubin, uma
astrônoma que revolucionou a ciência, em particular a Astrofísica. Ela passou
anos observando a galáxia Andrômeda e os movimentos das estrelas, detectando
que tanto as mais distantes quanto as mais próximas do núcleo se moviam na
mesma velocidade. Com isso, ela percebeu que apenas a força gravitacional não
seria suficiente para resolver o problema. Assim, ela chegou à conclusão de que
o universo não era composto apenas por matéria visível, mas que também havia
uma força ou partículas eletromagneticamente invisíveis atuantes, chamada de
Matéria Escura. Vera foi uma importante cientista que ganhou vários prêmios e
notoriedade por seus trabalhos de observação das galáxias. Mas suas
contribuições não ficaram restritas unicamente à ciência astronômica, visto que
ela foi uma grande militante da luta feminista da época, apoiando as mulheres
no mundo científico. Neste trabalho vamos analisar a vida e obra da cientista
Vera Rubin, nosso objetivo é dar subsídios para usar a biografia de uma cientista
mulher para valorizar suas conquistas como mulher e divulgar suas pesquisas
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que podem ser substanciais para a educação científica nas escolas e em espaço
não formais como museus e espaços culturais para apropriação destes
conhecimentos.
Palavras-chave: Biografia, educação científica, Vera Rubin.

1. Introdução
O universo é composto por apenas cerca de 5% de matéria comum. A energia escura
impulsiona a expansão acelerada do universo, contrabalançando a força da gravidade,
responsável por cerca de 70%. Finalmente, os últimos 25% são a matéria escura, cuja
influência gravitacional une as galáxias. Vera Rubin dedicou sua vida a entender este
conhecimento sobre o universo relacionado à matéria escura. Neste trabalho vamos
analisar a vida e obra da cientista Vera Rubin, nosso objetivo é dar subsídios para usar a
biografia de uma cientista mulher para valorizar suas conquistas como mulher e divulgar
suas pesquisas que podem ser substanciais para a educação científica nas escolas e em
espaço não formais como museus e espaços culturais para apropriação destes
conhecimentos.
Várias alternativas e estratégias tem se proposto entre elas, a inserção de tópicos
da história da ciência, defendida por vários autores [Silva et al (2008) Gatti, Nardi e
Dirceu (2010), Praxedes e Peduzzi (2009), Bernardes e Santos (2009), Quintal e Guerra
(2009)].
A história da ciência permite contextualizar as descobertas científicas,
considerando aspectos biográficos, éticos, culturais e políticos, por exemplo. Isto pode
tornar as aulas mais instigadoras, estimulantes e reflexivas, contribuindo para uma
compreensão maior dos conteúdos científicos, e como funciona o método científico. A
formação dos professores pode contribuir para o desenvolvimento de uma epistemologia
da ciência mais rica e mais autêntica, isto é, a um melhor conhecimento da estrutura de
ciência e seu método.
Nesse sentido, a abordagem histórica da ciência pode contribuir para a
desmistificação do desenvolvimento científico, que, para muitos, é particularmente a
abordagem biográfica onde os cientistas ainda são vistos como algo exóticos.
Colocar o aluno em contato com a biografia dos cientistas pode destacar um lugar
no processo educativo. No entanto, devem ser caracterizados e inseridos num contexto
mais amplo da análise histórica (Da Silva Carneiro; Gastal, 2005). É importante que se
tenha como objetivos que o material seja acessível, para conseguir compreender o
trabalho do cientista inserido a um contexto social e científico em que vive para poder
distinguir as contribuições à ciência coletiva e individual deles. Assim, o material
pedagógico a ser utilizado pelo professor em sala de aula assume um papel importante na
inserção de tópicos históricos durante a apresentação do conteúdo programático.
O uso das biografias na educação científica permite uma perspectiva para entender
os detalhes das descobertas científicas, por exemplo, sua estrutura e seu método que pode
ser usado no dia a dia no ensino formal e informal e, porventura, estimular o acesso de
jovens nas carreiras científicas e motivar o público o acesso à cultura e pensamento
científico.
Este trabalho tem mais uma componente, quando se pesquisa sobre a biografia de
mulheres cientistas, as perspectivas podem ser ainda mais profundas pois aparecem
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teorias filosóficas, sociais políticas, biológicas e econômicas pelas quais justificaram o
afastamento das mulheres das práticas científicas e sumiram na história daquelas
cientistas que contribuíram ao conhecimento da natureza e da sociedade. Uma realidade
que afeta as mulheres até nos dias atuais, onde é possível observar que cientistas
femininas não recebem a mesma notoriedade que os homens, perdendo inclusive
premiações importantes. Ao longo da história vemos diversos nomes esquecidos de
mulheres que mudaram o mundo e não fazem parte dos livros da educação formal, como
é o caso de Marie Curie (primeira mulher a ganhar prêmio Nobel) e Hipátia (filósofa e
matemática grega).

2. Biografia de cientistas como motivadoras na educação científica
Os problemas relacionados ao ensino de ciências é um problema instigante nos últimos
anos, o ensino nas escolas e universidades não está acompanhando a revolução da que
tem a ciência em temas como a quântica, a relatividade, a genética e a robótica e
inteligência artificial. Pesquisas mostram que os jovens brasileiros se sentem atraídos em
entender estes temas que as instituições educacionais não estão atendendo a essas
expectativas, desmotivando alunos e professores.
Para matizar nos últimos anos, alguns pesquisadores da área de ensino de ciências
têm se preocupado em oferecer algumas alternativas educacionais que visam superar a
crise instaurada no atual cenário. Uma dessas alternativas é a inserção de tópicos da
história da ciência
A proposta de alguns pesquisadores tem estudado os efeitos de incluir a história
da ciência nos métodos educacionais e em particular a través de biografias poderia
humanizar a ciência, aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da
comunidade; podem tomar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas,
permitindo, deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir para
um entendimento mais integral de matéria científica.
Já para Silva (2008), abordar a história da ciência não só contribuiria para a
desmistificação de que os cientistas são seres isolados e superiores, como ajudaria a
mudar a percepção sobre a ciência.
Uma maneira de implementar a história da ciência na educação é fazer com que
tanto o professor quanto os alunos tenham contato com as biografias dos (as) cientistas e
suas contribuições para a sociedade. (Urias e Assis, 2014).
“Pensamos que as reflexões e os argumentos que
aqui apresentamos justificam nossa crença de que a
História das Ciências pode desempenhar um papel
importante no processo educativo e na formação de
cidadãos críticos. Além disto, acreditamos na introdução
do ensino da História das Ciências enquanto um fio
condutor capaz de explicitar relações entre disciplinas e o
contexto histórico de seu surgimento”.
“Pensamos ainda que a História das Ciências, além
de propiciar a compreensão crítica do pensamento
científico contemporâneo, permite demonstrar o caráter
histórico e, portanto, de mobilidade dos processos e dos
métodos científicos”.
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(Silva, 20028).
A biografia de uma ou um cientista faz parte da historiografia da ciência,
independentemente de como ela é contada.
“Biografias puramente elogiosas, fantasiosas e
exageradas se alternam ao longo dos séculos com
biografias ponderadas, bem documentadas e críticas.
Independentemente do valor de tais obras, elas devem ser
consideradas como pertencentes ao gênero das biografias
de cientistas, que é uma categoria de trabalhos da
historiografia da ciência”. (Matins, 2001).
“Uma biografia científica pode servir a diferentes propósitos, entre os quais,
destaco os seguintes: explicar o papel seminal que um cientista desempenhou em uma
descoberta científica, numa construção teórica ou numa verificação experimental;
analisar sua atuação como administrador científico, professor e formador de outros
cientistas; determinar a sua participação em projetos científicos ou extra científicos de
grande envergadura; e compreender o seu credo político, religioso e filosófico”
[Vieira]. Neste trabalho temos mais uma componente, de analisar a vida de uma mulher
cientista.

3. As contribuições científicas de Vera Rubin
Vera Rubin foi a astrônoma que se tornou notoriamente conhecida por comprovar a
existência da matéria escura, no entanto, ao longo de sua vida ela trouxe outras
contribuições significativas para a ciência.
Ainda quando jovem, ela começou a fixar um olhar mais profundo sobre as
estrelas, observando como era o comportamento das estrelas. Em suas avaliações, ela
focou na rotação da terra e o efeito que isso causava nas constelações. Assim, a pequena
pode detectar que as estrelas pareciam varrer o céu, porém, ainda assim, não havia
mudança nas posições relativas delas. O que, em um primeiro momento a chocou e depois
despertou a curiosidade da menina.
Para entender a observação de Vera Rubin, é importante compreender o
movimento das estrelas. O que acontece é que os padrões das constelações se movem tão
devagar que é preciso realizar medições precisas por um longo tempo para perceber a
movimentação das estrelas.
Sempre atenta ao que acontecia no céu noturno, Rubin resolveu ir mais longe em
suas pesquisas, por isso, focou toda sua carreira nas galáxias.
Ainda como estudante, Vera observou que as galáxias não estariam apenas se
distanciando de um ponto central, onde teria ocorrido a explosão Big Bang, mas também
orbitando-o. Assim, ela pode verificar que as galáxias permaneciam em movimento,
como uma bela e constante dança, tanto próximo ao núcleo quanto distante dele, mas sem
sair da órbita.
Além disso, em seu trabalho sobre as galáxias foi possível perceber que elas se
agruparam, formando clusters (grupos ou nuvens estelares). Uma teoria que foi
comprovada em outros estudos por diversos cientistas.
Como pesquisadora e ao lado de seu colega Kent Ford, Rubin desenvolveu seu
trabalho mais impactante no mundo científico. Seu objeto de estudo inicial foi sobre as
curvas de rotação de Andrômeda (M31), uma galáxia vizinha da Via Láctea.
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Uma das coisas que teria levado Vera a estudar a M31 foi o fato de que ela tinha
interesse em fazer comparações entre rádio e estudos ópticos. Tanto que o início de sua
pesquisa foi feito com um espectrômetro para observar a emissão de rádio do gás de
hidrogênio neutro em Andrômeda.
Foi trabalhando na mediação de desvios das luzes vermelha e azul em diferentes
pontos das linhas do espectro que ela avaliou que cada medida correspondia a uma
distância distinta do centro da galáxia.
Depois que os resultados das análises estavam em concordância com as
velocidades rotacionais, a astrônoma estendeu suas observações às 67 regiões da galáxia,
chegando até a extensão mais distante do centro.
Estudando por um bom tempo a curvatura da galáxia, ela passou a calcular mais
precisamente as velocidades radiais e orbitais. Em seguida, colocou seus esforços para
desenhar a curva de rotação e a massa total da M31, conseguindo observar a distribuição
da massa pela galáxia.
Vera conseguiu um grande avanço nas suas pesquisas, já que foi possível calcular
a curvatura de rotação de Andrômeda e a velocidade de movimento das estrelas.
Segundo Cardoso (2017), as estrelas de uma galáxia orbitam em torno de um
centro, onde algumas estão mais distantes enquanto outras mais próximas desse centro.
Essas curvas estudadas por Vera, por exemplo, são na verdade gráficos simples que
descrevem a velocidade das estrelas em relação à distância do centro.
Apesar de se acreditar que as galáxias deveriam se comportar como o sistema
solar, ou seja, quanto maior a distância de uma estrela, menor é a sua velocidade de
rotação, Vera Rubin observou que o inverso ocorria. As estrelas que estão mais distantes
do centro da galáxia de Andrômeda se moviam na mesma velocidade ou semelhante às
estrelas mais próximas.
Assim, ela percebeu que a gravidade das estrelas não explicava o problema e que
se apenas essa força fosse atuante, então, não haveria força suficiente para manter as
estrelas unidas e, com isso, a galáxia seria desmembrada.
Seu empenho nos estudos astronômicos levara a pesquisar outras galáxias,
chegando à conclusão de que havia matéria não conhecida atuando nas galáxias.
A teoria era de que havia uma massa invisível atuando no universo que exercia
uma força gravitacional intensa nas galáxias, fazendo com que elas ficassem unidas e que
as estrelas, tanto distantes quanto próximas do centro, se moviam na mesma velocidade.
Por não ser possível detectar essa massa, já que não emitia radiação
eletromagnética, ela recebeu o nome de Matéria Escura. No entanto, essa matéria pode
ser comprovada através dos efeitos gravitacionais existentes no universo, este é o tema
abordado na seguinte seção.

4. Matéria Escura
Para entender melhor sobre a relação entre Vera e a matéria escura, é preciso ir mais a
fundo sobre o que é essa matéria.
A Matéria Escura compõe boa parte do nosso universo, permitindo o aglomerado
das galáxias e os movimentos das estrelas, mas ela não é composta por átomos e não
reflete ou absorve luz, como ocorre com a matéria visível, sendo totalmente invisível.
“A matéria que vemos à nossa volta é composta por átomos, que por sua vez são
formados por prótons, nêutrons e elétrons. Entretanto, há fortes evidências de que a maior
parte da matéria existente no Universo não é constituída dessa maneira. Cerca de 80, 90%
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da massa do Universo parece ter origem em partículas que não são prótons, nêutrons,
elétrons ou combinações destes. Mais ainda, essas partículas exóticas não interagem com
a radiação eletromagnética, de modo que a matéria formada por elas é invisível, ou seja,
não absorve ou reflete luz de qualquer comprimento de onda. Por isso ela é chamada de
matéria escura. Como não pode ser vista por telescópios (de radiotelescópios aos
telescópios de raios-X) a matéria escura só é detectada através de sua interação
gravitacional, que afeta, por exemplo, o movimento de objetos visíveis como estrelas e
galáxias. Entre as várias evidências da existência de matéria escura estão a taxa de rotação
de estrelas e gás em torno de galáxias espirais, a velocidade das galáxias em aglomerados
e lentes gravitacionais”. (Ximenes, 2016)
Segundo Veiga (2015), a matéria escura é invisível e permeia todas as galáxias e
por não emitir radiação na região espectral visível, seu estudo se dá por meio dos
movimentos das galáxias e das estrelas.
Antes da astrônoma se encantar pelas galáxias e comprovar a existência de matéria
escura, um outro astrônomo já trazia a ideia da existência de uma matéria invisível
atuando sobre as Galáxias.
Fritz Zwicky focou em um conjunto de galáxias chamado Coma, descobrindo que
essas galáxias se movimentavam tão rapidamente que sua velocidade deveria levá-las
para fora do aglomerado. Observando mais atentamente, ele conseguiu determinar que
não havia matéria visível suficiente para justificar o feito. Com isso, Zwicky pensou que
havia algo oculto que mantinha Coma estável, chamando essa força de matéria escura.
Essa teoria, apesar de bem elaborada, ficou apaziguada até que Vera Rubin reuniu
mais evidências que comprovaram a existência da matéria invisível. As galáxias
individuais também não agiam como o esperado.
Em um artigo publicado em 1978, Vera apresentou gráficos que mostravam a
velocidade orbital das estrelas de 10 galáxias. Seu argumento foi de que se houvesse
apenas a força gravitacional newtoniana atuando no espaço, então as curvas de rotação
seriam mergulhadas para baixo em grandes distâncias, como ocorre com o sistema solar.
Ao invés disso, essas curvas permanecem planas. Em seus cálculos, Vera
conseguiu detectar que as galáxias possuem 10 vezes mais matéria escura do que matéria
visível.
No ano de 1981, Vera Rubin e seus colegas de trabalhos fizeram análises mais
completas sobre a distribuição de massa, chegando à conclusão de que os resultados dos
estudos anteriores eram seguros.
A cientista selecionou diversas galáxias com muito cuidado para analisar a
curvatura, a massa e os movimentos estelares. Com os dados obtidos em suas análises,
Rubin implicou que além das estrelas se moverem na mesma velocidade, as densidades
de massa das galáxias eram uniformes. Isso sugeria que ou a lei gravitacional de Newton
não era aplicada em todo universo ou pelo menos 50% das massas galácticas estava na
matéria escura.
Ainda para Ximenes (2015), ao usar a distância e velocidade das estrelas em um
aglomerado é possível calcular a massa, e os valores encontrados são superiores ao
previsto na matéria visível, o que significa que a matéria escura não está contida apenas
nas galáxias, mas também no espaço intergaláctico.
Muitos astrônomos e físicos chegaram à conclusão de que tudo que conhecemos
em relação à matéria que constitui o universo é de 4% na totalidade, sendo que ainda não
é possível saber a natureza de 96% do universo.
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A porcentagem conhecida é composta por átomos e é denominada de matéria
bariônica (matéria observável devido a interação eletromagnética), sendo possível
analisar devido ao reflexo ou absorção da luz. Entretanto, a matéria escura, que não pode
ser vista, constitui 23% do universo, o restante é chamado de energia escura.
Vera Rubin estudou mais de 60 galáxias, chegando sempre no mesmo resultado:
tudo girava na mesma velocidade e havia uma força misteriosa que compunha o universo.
Apesar de muitos astrônomos duvidarem da existência de uma matéria invisível,
os cálculos de Vera eram precisos e suas observações mostravam uma massa indetectável.
Assim, as descobertas de Vera Rubin é a prova mais forte que há sobre a matéria escura.
Quando a astrônoma foi nomeada para Conselho Nacional de Ciência pelo
presidente Bill Clinton, em 1997, ela já era reconhecida pelas suas realizações científicas,
tendo seu nome citado e referenciado em diversos artigos e trabalhos importantes.
Além disso, ela já havia recebido diversos prêmios não só pelos seus trabalhos,
mas também por suas ações sociais a favor das mulheres na ciência. Apesar disso, ela não
recebeu o prêmio Nobel em toda sua vida.

5. Vera Rubin
Vera Cooper Rubin nasceu na Filadélfia, EUA, em 1928. Ainda criança, ela já
demonstrava seu interesse pela astronomia, deixando de dormir para ficar observando as
estrelas.
Em 1939, aos 10 anos de idade, Vera se mudou para Washington, junto com seus
pais. No seu quarto novo, ela tinha acesso ao céu noturno e passava horas admirando as
estrelas. Foi quando ela percebeu que as estrelas se moviam e que à medida que a Terra
girava parecia que todo o céu estrelado também girava.
Suas observações a fizeram anotar todos os dados, analisando cada astro visível a
olho nu. Contudo, sua curiosidade era tanta que 4 anos depois construiu seu próprio
telescópio com a ajuda de seu pai, um engenheiro elétrico. Ainda na fase infantil, Vera
passou a frequentar reuniões sobre astronomia.
Apesar do seu encantamento e o encorajamento dos pais, Rubin teve que passar
por alguns obstáculos para trilhar seu caminho. Ao ganhar uma bolsa de estudo para
cursar astronomia, seu professor do ensino médio a aconselhou a abandonar as ciências.
Além disso, na entrevista de umas das faculdades, um dos oficiais sugeriu que ela fosse
artista astronômica ao invés de uma profissional da área.
Contrariando os conselhos do professor e do oficial, Vera Rubin foi aceita na
Universidade da Pensilvânia e na Universidade de Vassar College, optando pela Vassar
College, onde passou a cursar astronomia.
Um dos motivos de sua escolha foi pelo fato de que Maria Mitchell, astrônoma
que descobriu o cometa que levou seu nome, foi a primeira professora de astronomia da
instituição.
Além disso, ela pensou em outras universidades, mas a condição financeira de sua
família não permitia que estudasse em uma instituição longe de casa ou que não
oferecesse acomodações e alimentação.
Durante sua graduação, Rubin tornou- se diretora do observatório da universidade,
ativista e criadora da Associação Americana de Avanços das Mulheres. Vera Rubin se
matriculou em todas as disciplinas de astronomia, também participou de aulas de cálculos
e geometria analítica.
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Nas férias de verão, conheceu o estudante de graduação Bob Rubin, com quem
desenvolveu um afeto. Os dois se casaram logo depois que Vera conquistou seu diploma.
A astrônoma sonhava em fazer mestrado em diversas universidades, como
Princeton e Havard. Em Princeton ela teve que desistir, já que a universidade não aceitava
mulheres no programa. Assim, ela ficou em dúvida entre Havard e Cornell. No entanto,
como Bob acreditava que tinha grandes chances de ganhar um lugar no programa de pós
em Cornell, Vera acabou optando pela mesma universidade.
Dessa forma, Vera Rubin apresentou sua carta de admissão, tendo total apoio de
sua professora de física da graduação.
Pouco depois de começar a estudar na Cornell, Vera teve um desentendimento
com seu professor do departamento de astronomia, Shaw. Isso se deve porque Shaw teria
sugerido que Rubin abandonasse a astronomia, já que os astrônomos eram desnecessários.
Com a mesma resiliência de sempre, Vera se manteve no caminho que já havia
traçado, dando continuidade aos seus estudos. Mas mesmo tendo suas divergências, Shaw
notou o desempenho da aluna, descrevendo-a como uma estudante avançada.
Mesmo com todo seu esforço, Vera ainda tinha resistência em relação à física,
tendo como suporte e professor, seu marido, o qual ela considerava um físico muito
melhor.
A tese de Vera foi elogiada por Shaw e ele queria apresentar seu trabalho na
American Astronomical Society (AAS). No entanto, como ela estava grávida com
previsão de nascimento para pouco tempo antes do evento, o professor sugeriu colocar
seu próprio nome na tese e apresentá-la, mas Vera não aceitou o conselho e foi
pessoalmente para AAS.
Em 1950, aos 22 anos, Rubin passou na prova do mestrado, mas logo após, ela
deu um tempo dos estudos, se dedicando quase que exclusivamente à maternidade.
Depois de completado o curso de mestrado, ela e o marido se mudaram para Maryland,
já que Bob foi convidado para trabalhar no laboratório de física aplicada. Na ocasião, o
físico George Gamow conheceu o trabalho de mestrado de Vera, o qual ele ficou
admirado e se tornou um grande incentivador para Vera, contribuindo para a sua admissão
no programa de doutorado na Universidade de Georgetown, sob a orientação dele.
Contudo, havia um problema: as taxas do doutorado. Como Vera não tinha
condições de pagar as taxas, ela recorreu à Associação Americana de Mulheres
Universitárias, tendo seu pedido de bolsa negado, já que não se enquadrava no perfil
necessário. Foi, então, que Bob assumiu esse compromisso, arcando com as despesas e a
astrônoma pôde continuar seus estudos astronômicos.
Para definir o tópico sobre sua tese, Rubin contou com a proposta feita por Carl
Kiess, um professor de espectroscopia da NBS. Ela poderia assumir o projeto que media
os comprimentos de onda das linhas espectrais fracas.
Mas Vera tinha outros planos e procurou George Gamow e juntos passaram a ter
reuniões que ajudavam com a tese de doutorado, embora Gamow não tenha se tornado
seu orientador.
Enquanto George dava suporte em questões astronômicas, François Frenkiel,
especialista em hidrodinâmica, supervisionava o trabalho matemático de Vera.
Depois que sua filha nasceu, em pleno doutorado, o casal Rubin teve que criar um
plano familiar. Assim, a cientista passou a se dedicar aos estudos depois que as crianças
iam dormir.
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O interesse pelas galáxias foi aumentado depois que Vera assistiu as palestras do
astrônomo Walter Baade, que argumentava que as nuvens de gás e poeira das galáxias
espirais contribuíram para a formação de novas estrelas.
Isso deu impulso para que ela focasse em sua tese, concluindo o trabalho e
passando no exame final do doutorado com honras.
Sua tese feita no ano de 1954 surpreendeu a área, inovando a distribuição espacial
de galáxia. Mas mesmo com tanta luta e estudos, em uma entrevista dada para Science,
em 2002, ela alegou que levou tempo para acreditar que de fato era uma astrônoma.
Algum tempo depois de concluir o doutorado, Vera foi convidada a colaborar com
os trabalhos realizados na Universidade da Califórnia em San Diego.
Assumindo seu papel como cientista, Rubin exigiu uma posição no departamento
de Magnetismo Terrestre da Carnegie. Anos depois, iniciou sua jornada de observações
para o Cerro Tololo no Chile e o Kit Peak no Arizona.
Em 1965, a astrônoma conquistou seu direito e se tornou a primeira mulher
autorizada a usar o Observatório Palomar, na Califórnia. Esse observatório era o principal
na região e não admitia a entrada de cientistas mulheres.
Para impedir Vera e qualquer outras cientistas de usarem o Observatório, os
responsáveis pelo local alegavam que não havia banheiros femininos e, por isso, não
podiam permitir a presença de mulheres, o que gerou umas das cenas mais criativas da
astrônoma: ela desenhou uma saia e colocou o desenho na porta do banheiro.
Ao longo de sua carreira, Vera acumulou trabalhos inovadores, contribuindo para
a confirmação da matéria escura, ao observar os movimentos das estrelas e a sua força
gravitacional.
Mas além de uma notória cientista astronômica, ela também foi uma ativista da
causa feminina. Em 1989, ela defendeu a liberdade e igualdade de gênero na ciência,
afirmando que ao invés das meninas aprenderem física, deveriam aprender tudo aquilo
que quiserem.
Seu amor pela astronomia e pela ciência influenciou seus filhos. Assim, os 4 se
tornaram cientistas. Bob Rubin, seu marido, foi um dos maiores incentivadores do seu
trabalho. Ele também era cientista, dedicando sua carreira à matemática e à física,
falecendo em 2008, devido a uma mieloma múltiplo, doença que também matou Judy,
uma das filhas de Vera, em 2014.
Em 1981, as realizações que Vera fez durante sua carreira, levaram-na a ganhar a
eleição para a Academia Nacional de Ciências, se tornando a segunda mulher eleita da
história. Além disso, ela foi a segunda mulher a ganhar a Medalha de Ouro da Royal
Astronomical Society, em 1996.
No ano de 1997, ela foi nomeada como membro do Conselho Nacional de Ciência,
fazendo uma viagem ao Polo Sul.
Vera continuou trabalhando até os seus 86 anos, mas sua fragilidade foi
aumentando e ela foi deixando a profissão de lado. Seus 2 últimos anos de vida, foi perto
do seu caçula, Allan, morrendo em 25 de dezembro de 2016.
Três anos e meio depois de sua morte, o projeto no Chile, Large Synoptic, foi
rebatizado de Observatório Vera C. Rubin.
Para Mitton, J e Mottion, S (2021), a astrônoma foi pioneira na comprovação da
presença de matéria escura e no reconhecimento e inclusão das mulheres na astronomia.
Vera Rubin se tornou um dos maiores nomes da astronomia a revolucionar a ciência.
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Rubin sempre manteve sua dedicação aos 4 filhos, ao casamento, mas também às
pesquisas e projetos que a tornaram uma das maiores astrônomas de todos os tempos,
arrecadando elogios de muitos pesquisadores e homenagens.
Sua jornada científica começou ainda muito pequena quando passava horas
observando o céu noturno e os movimentos das estrelas. Ainda na escola ela se mostrava
interessada em astronomia, mas foi fortemente desmotivada pelo ensino formal.
Teimosa, ela permaneceu com suas ideias firmes, cursando astronomia durante a
graduação e permanecendo no mundo acadêmico até completar seu doutorado. Isso
mostra que Vera não era apenas uma curiosa sobre o universo, mas que trazia consigo a
necessidade de ir além, estudando profundamente as galáxias e entender os cosmos.
Mesmo tendo obstáculos, a imensidão do universo foi um grande motivador para
a cientista, já que ela contemplava as estrelas todas as noites, incluindo observações que
eram pouco usuais para a idade que ela tinha.
Por isso, Vera não descansou até conquistar seu lugar na ciência. Foi o que ela
fez, com apoio de muitas pessoas do ciclo pessoal, como seu marido Bob e de grandes
cientistas, ela permaneceu sua trajetória até realizar um dos seus melhores trabalhos: a
curvatura de rotação das galáxias e o movimento das estrelas. O que fez com ela se
tornasse a astrônoma que comprovou a existência da Matéria Escura dos temas da
cosmologia atual, que ainda está num grande desenvolvimento devido ao fato de que
ainda não foi confirmada diretamente.
Ela provou que é possível focar no trabalho e nos feitos pessoais, sem deixar de
lado a vida particular e as lutas de militância, mesmo em uma época em que as cientistas
eram mais desvalorizadas e impedidas de realizar seus estudos.
Vera Rubin não só influenciou outras mulheres a seguirem a carreira desejada,
como também foi uma forte protagonista para os filhos, tanto que todos eles seguiram a
mesma carreira da mãe.
Vera Rubin foi e continua sendo um exemplo de mulher, deixando seu legado não
só para a ciência, mas também para toda a humanidade.

6. Conclusões
Como foi possível perceber, a trajetória de Vera Rubin foi marcada por muitas
descobertas, estudos e lutas. Desde nova ela aprendeu a dar a volta por cima e não receber
respostas negativas, dando duro para provar do que era capaz.
Teve muito apoio de seus pais e marido, mas foi através de sua própria força que
Vera conquistou seu espaço nas universidades, cursando astronomia e ganhando vaga em
laboratórios de estudos, onde pode se dedicar às galáxias, chegando a grandes revelações.
Com isso, a astrônoma pode comprovar que as estrelas se moviam na mesma
velocidade, estando próxima ou distantes do núcleo da galáxia e que uma força ou
partículas eletromagnéticas invisíveis atua no universo, contrariando não apenas a teoria
do Big Bang, mas também, a teoria gravitacional de Newton.
Um grande nome que modificou os estudos astronômicos, trazendo a
comprovação da matéria escura e a luta feminista na ciência.
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Abstract. The objective of this work is to present the specifics contained in the film Vidas
Secas in or with two professors in training at the PIBID of Biology at UFLA. A row of
data will come from a qualitative research, which is characterized at the same time as we
seek to understand the nuances of human relationships and not the educational process.
For the analysis of these data, it was used to analyze the content. In this way, a selection
of the most presented dinners was categorized, interpreted and theoretically based, taking
into account the articulation with the basic bibliography of this research and its results
are presented in frames of the dinners most selected by the teachers.

Keywords: Cinema, science teaching, teacher training and Vidas Secas.

Resumo.Esse trabalho teve como objetivo apresentar as especificidades contidas no filme
Vidas Secas sobre o olhar dos professores em formação do PIBID de Biologia da UFLA.
A coleta de dados partirá de uma pesquisa qualitativa, que se caracteriza assim uma vez
que buscamos compreender nuances das relações humanas no processo educacional. Para
análise destes dados foi utilizada a análise do conteúdo. Dessa maneira, a seleção das
cenas mais apresentadas foi categorizada, interpretadas e fundamentadas teoricamente,
levando em consideração a articulação com a bibliografia de base desta pesquisa e seus
os resultados foram apresentados por fotogramas das cenas mais selecionadas pelos
professores.
Palavras chaves: Cinema, ensino de ciências, formação de professores e Vidas Secas.

1. Introdução
A discussão sobre a formação de professores no Brasil, reforça a necessidade de 445
observar o fato de que só em meados do século XX é que realmente começa o processo
de expansão da escolarização básica no país, e de que seu crescimento real em termos de
rede pública de ensino vai se dar em fins dos anos 1970 e início dos anos 1980, se
considerarmos o número de alunos matriculados no ensino fundamental
proporcionalmente ao contingente de crianças e adolescentes na faixa etária
correspondente ou próxima. (GATTI,2009)
Com a expansão da escola e de todos os processos educacionais em especial a
atuação do professor estiveram em consonância ainda que se deparando com a
necessidade de definir as técnicas que irá utilizar para desenvolver os conteúdos de seu
programa de ensino. E essa é uma tarefa tão inerente ao trabalho docente que é com em
todos os graus de ensino. (FREIRE, 2001).
Por isso a formação inicial de professores é um momento especial para conhecer a área
de atuação do professor e suas especificidades, porém, se faz necessário uma formação
sociopolítica onde a crítica que é imprescindível. Neste sentido, Tardif (2008) apresenta
que os professores se inserem no seu ambiente de trabalho mesmo antes de começar a
carreira profissional, e as tais experiências tendem a ser mais planejadas e reflexivas para
melhorias em sua atuação docente.
Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo apresentar as especificidades
contidas no filme Vidas Secas sobre o olhar dos professores em formação do PIBID de
Biologia da UFLA.
2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
2.1 Percurso metodológico
Em busca das especificidades contidas no filme Vidas Secas sobre o olhar dos
professores em formação do PIBID de Biologia da UFLA realizamos uma pesquisa
qualitativa, que se caracterizou em compreender nuances das relações humanas no
processo educacional com cinema.
A coleta de dados partiu da seleção e justificativa de cenas do filme. A análise do
conteúdo baseada na leitura das cenas selecionadas e representadas por fotogramas.
Dessa maneira, os enunciados foram categorizados, interpretados e fundamentados
teoricamente, levando em consideração a articulação com a bibliografia de base desta
pesquisa.
2.2 Perspectiva da pesquisa qualitativa
A
pesquisa em questão se enquadra na análise qualitativa, pois como
colocado por Minayo (2001) ela se preocupa com um nível de realidade que não pode
ser quantificado. A pesquisa qualitativa busca compreender os significados das
relações humanas. Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador se volta para
os processos onde há relações sociais, portanto, seu ambiente de pesquisa se torna o
seu próprio ambiente de trabalho.
De acordo Gibbs (2009), a qualidade dos resultados é marcante em pesquisas
qualitativas. A reflexividade que está presente no pesquisador qualitativo faz com que
este não seja apenas um observador objetivo investigando um fenômeno, mas que reflita

na pesquisa o lugar que ocupa, o que não significa que a pesquisa qualitativa não seja
dotada de qualidade.
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.2.3 Método de coleta de dados
O filme foi assistido pelos dezesseis professores em formação inicial do PIBID de
Biologia da UFLA que posteriormente selecionaram 4 cenas que, em seu entendimento,
sintetizavam a história e a estética do filme e justificaram cada uma delas em nosso grupo
de estudos virtual.
A coleta de dados nas ciências sociais em muitas vezes aponta entrevistas e
perguntas direcionadas, já que por meio dessas ferramentas o pesquisador espera obter
informações que o auxilie na compreensão do seu problema de pesquisa (NETO, 2001).
No entanto, ainda segundo o autor, ela não é neutra e nem despretensiosa, pois é
a forma de busca por questões próprias daquela realidade em foco, ou seja, ela apresenta
propósitos bem definidos. Ela pode servir tanto como coleta de informações científicas,
sobre determinado tema, ou seja, para investigar o que os sujeitos conhecem sobre
determinado assunto, ou, para compreensão de determinado processo a partir da
interpretação da fala, na busca por significados (NETO, 2001).
Por meio dessas perguntas, o pesquisador pode capturar aspectos objetivos da
realidade, criando estatísticas, ou também aspectos subjetivos, que se relacionam às
opiniões, valores e atitudes dos entrevistados perante o que se questiona (NETO, 2001).
No geral existem dois tipos de análises, a depender de como elas são dirigidas, são elas:
a estruturada e a não-estruturada. As perguntas estruturadas formulam previamente um
roteiro com questões fechadas em que temos como exemplo o questionário e, geralmente,
as respostas são curtas, rápidas e objetivas. Já em perguntas não-estruturadas, ou aberta,
o entrevistado tem a possibilidade de falar abertamente sobre o tema proposto. Além
disso, há um terceiro tipo que combina essas duas: a semiestruturada (NETO, 2001).
Com perguntas semiestruturadas, o pesquisador tem um roteiro como referência
que ele preparou previamente para que possa lembrar dos pontos a serem colocados
durante o diálogo e a entrevista corre de forma mais livre. Como não há a necessidade de
ter uma sequência rígida, as questões surgem de forma espontânea e o roteiro pode ser
reformulado instantaneamente (TOZONI-REIS, 2009).
2.4 Análise do conteúdo para compreensão dos caracteres presente na fala dos
participantes:
A análise de conteúdo não se limita à linguística ou a gramática, ela nos permite
compreender os sentidos de um determinado discurso e quais as influências do campo
social e histórico sobre ele. A linguagem não é transparente, cada pessoa atribui um
significado diferente para o que lê ou ouve, por isso é necessário realizar, atribuir um
sentido mais amplo. Além disso, é preciso identificar o lugar social do entrevistado e sua
posição relativa ao discurso, pois o significado do seu dizer pode ter relação com o lugar
social em que ocupa (ORLANDI, 1996).
De acordo Gibbs (2009) a qualidade dos resultados é marcante em pesquisas
qualitativas. A reflexividade que está presente no pesquisador qualitativo faz com que
este não seja apenas um observador objetivo investigando um fenômeno, mas que reflita
na pesquisa o lugar que ocupa, o que não significa que a pesquisa qualitativa não seja
dotada de qualidade.
Com isso, é preciso interpretar os conteúdos, levando todas estas questões em
consideração, para que possamos analisar as nuances dele. Dessa forma, revelamos o

sentido do discurso de uma pessoa e damos um novo significado à medida em que se
estabelece as suas relações de produção. Os dizeres produzem sentido e, uma vez que os
produtores deste sentido se encontram em um mesmo contexto, os sentidos se repetem, 447
eles se assemelham. (BARDIN, 2011)
3.Resultados
A partir das análises das sessenta e quatro cenas selecionadas e comentadas pelos
professores em formação, optamos pela representação das cenas mais citadas por
fotogramas, onde os mesmos foram pausados e fotografados do filme original. Esse
processo é conhecido como decupagem cinematográfica. A decupagem apresenta uma
segregação das cenas ou sequencias até chegarmos a cada plano, que é um recorte que a
lente faz do mundo (XAVIER, 2005)
Os fotogramas a seguir estão relacionados em ordem decrescente em relação as
cenas elegidas pelos professores.
O primeiro fotograma selecionado apresenta a morte da cachorra baleia, e a discussões
sobre esse momento apontam tristeza e gratidão.

Figura 1 Fonte: Fotograma retirada do Filme “Vidas Secas”

O segundo fotograma selecionado apresenta a caminhada da família, e a discussões sobre
esse momento apontam incertezas e compaixão.

Figura 2 Fonte: Fotograma retirada do Filme “Vidas Secas”

O terceiro fotograma selecionado apresenta a morte do papagaio, e a discussões sobre
esse momento apontam fome e descontentamento.
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Figura 3 Fonte: Fotograma retirada do Filme “Vidas Secas”

O quarto fotograma selecionado apresenta a conversa com o patrão, as discussões
sobre esse momento apontam insatisfação e indignação.

Figura 4 Fonte: Fotograma retirada do Filme “Vidas Secas”

O quinto fotograma selecionado apresenta o encontro com a polícia, as discussões
sobre esse momento apontam descontentamento e indignação.

Figura 5 Fonte: Fotograma retirado do Filme “Vidas Secas”

O sexto fotograma selecionado apresenta o encontro com a polícia, as discussões
sobre esse momento apontam injustiça e indignação.

Figura 6 Fonte: Fotograma retirado do Filme “Vidas Secas”

“O sétimo fotograma selecionado apresenta a dúvida do menino mais velho em
relação a palavras ‘Inferno”, as discussões sobre esse momento apontam surpresa
e incompreensão.
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Figura 7Fonte: Fotograma rtirada do Filme “Vidas Secas

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência obtida a partir do processo de conhecer o filme possibilitou
algumas reflexões acerca deste processo vivenciado pelos professores e, sobre a
importância de se estabelecer uma relação de diálogo dialética entre as áreas de
conhecimento superando os ganchos da fragmentação. Onde a elaboração dessa análise
remeteu-nos à reflexões no Ensino de Ciências como uma prática possível de ser
implementada e um caminho metodológico que dão origem a um diálogo entre saberes,
ressaltando o caráter de integrar conhecimentos que se dão em separado. Por isso a
transformação pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a construção de
uma escola participativa e decisiva na formação do sujeito social.
Enfim, muitas são as possibilidades quando se trata de implementar arte no ensino
de Ciências, não há fórmulas mágicas a seguir e os caminhos na busca dessa fusão, mas
devem ser trilhados pela equipe docente de cada unidade escolar. O ponto de partida é
determinado pelos problemas escolares compartilhados pelos professores e por sua
experiência pedagógica. O destino é determinado pelos objetivos educacionais, ou
melhor, pelo projeto político pedagógico da escola. E como todo caminho privilegia uma
direção em detrimento de outras, esse trabalho demonstra ter contribuído no sentido de
oferecer alguma orientação para que os caminhos da arte e a ciência sejam trilhados
conscientemente.
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES e FAPEMIG.
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A abobrinha italiana (Cucurbita pepo L.) pertence à família das cucurbitáceas, sendo
uma das hortaliças cujos consumidores mais exigem qualidade de frutos. Devido à essas
exigências, os melhoristas atuam fortemente no melhoramento genético da cultura,
buscando híbridos produtivos e com padrão comercial que atendam aos produtores e
consumidores. Neste contexto, as análises estatísticas auxiliam na seleção destes híbridos
superiores, destacando-se os estudos de correlações entre caracteres, que avaliam o
relacionamento de duas ou mais variáveis, possibilitando a seleção de híbridos produtivos
e com alta qualidade. Estes estudos também promovem informações para a seleção
indireta de caracteres e futuros cruzamentos. Assim, objetivou-se com este trabalho
estudar as correlações genotípicas entre caracteres agronômicos de abobrinha italiana. O
experimento foi realizado em março, abril e maio de 2020, no Centro de Desenvolvimento
e Transferência Tecnológico (CDTT) da UFLA na cidade de Ijaci-MG. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados, com 33 tratamentos e 4 repetições. Foram
utilizados 31 híbridos experimentais e dois híbridos comerciais. As mudas foram
produzidas no CDTT, sendo transplantadas na área experimental 15 dias após a
semeadura. Os tratos culturais foram realizados conforme as recomendações para a
cultura. A partir dos 30 dias após o plantio das mudas foram realizadas 10 colheitas de
frutos em intervalos médios de dois dias. Em cada colheita avaliou-se a uniformidade,
formato, comprimento, produtividade total e produtividade comercial de frutos. A partir
dos dados obtidos, estudou-se as correlações genotípicas estabelecidas entre as diferentes
variáveis avaliadas. Observou-se forte correlação positiva entre a uniformidade e formato
de frutos, o que demostra que genótipos com frutos de melhores formatos são mais
uniformes. Além da forte correlação positiva estabelecida entre as produtividades total e
comercial, estas características também apresentaram forte associação positiva com o
comprimento de frutos, número de frutos totais e número de frutos comerciais. Assim,
conclui-se que as principais correlações em abobrinha italiana são estabelecidas de forma
positiva entre caracteres produtivos e qualitativos de frutos.
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Avaliação do uso técnicas de análise modal para
caracterização da planta de café em condições de campo
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Resumo. A colheita mecanizada do café tem sido realizada de forma eficiente
por meio do princípio de vibrações mecânicas, sendo afetada por fatores
relacionados à máquina e à planta, tornando-se necessário o conhecimento de
suas propriedades modais. Neste contexto, este trabalho foi desenvolvido com
o intuito de avaliar o uso de técnicas de análise modal experimental para a
caracterização do comportamento dinâmico das plantas de café, determinando
suas frequências naturais, em condições de campo. Para isso, foi realizado um
teste por meio da instrumentação de três plantas escolhidas ao acaso, com
frutos com estádio de maturação maduros. A partir dos ensaios, foi possível
observar que houve repetibilidade dos dados observados em cada planta de
acordo com o posicionamento do acelerômetro.
Abstract. Mechanized coffee harvesting has been performed efficiently through
the principle of mechanical vibrations, and is affected by factors related to the
machine and the plant, making it necessary to know the modal properties of it.
In this context, this work was carried out in order to evaluate techniques of
experimental modal analysis for the characterization of the dynamic behavior
of coffee plants, determining their natural frequencies, under field conditions.
For that, a test was carried out through the instrumentation of three plants
chosen at random, with fruits with mature stage. From the tests, it was possible
to observe that there was repeatability of the data observed in each plant
according to the positioning of the accelerometer.
Palavras-chave: Mecanização Agrícola, Transmissibilidade, Análise Modal
Experimental.
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1. Introdução
Os três maiores produtores mundiais de todos os tipos de café são o Brasil, o Vietnã e a
Colômbia, que respondem por quase 70% da produção (ICO, 2021). Além de maior
produtor de café, o Brasil também se destaca como maior exportador do produto. Dentre
os estados produtores de café no Brasil, destaca-se Minas Gerais, que em 2020 obteve
uma produção de café de aproximadamente 55% da produção total de café no Brasil.
(CONAB, 2021).
Segundo Silva et al. (2002), a operação de derriça é a que mais influencia no custo
e no tempo da colheita. Neste contexto, o sistema mecanizado de colheita do café
apresenta significativa viabilidade técnica e econômica quando comparado ao sistema
manual, a partir da redução de custos e aumento da produção (SILVA et al., 2001 e
CUNHA et al., 2016). A colheita mecanizada do café tem sido realizada, de forma
eficiente, por meio do princípio de vibrações mecânicas (VELLOSO et al., 2018, GOMES
et al., 2020a, GOMES et al., 2020b). Tal princípio se baseia na transferência de energia
mecânica para o sistema fruto-pedúnculo, o qual promove o destacamento dos frutos dos
pedúnculos.
A análise modal tem por finalidade estudar as propriedades dinâmicas a partir de
excitações causadas por vibrações. Seja numérica ou experimental, ela é uma importante
ferramenta para determinar, melhorar e otimizar características dinâmicas de sistemas
mecânicos, como frequências naturais, fatores de amortecimento e modos de vibração. O
conhecimento das frequências naturais do cafeeiro é essencial para entender o
comportamento da planta ao interagir com a máquina que fará a colheita, além de auxiliar
no desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas máquinas, o que acarretará na redução de
danos causados às plantas e aumento de eficiência durante a colheita mecanizada ou semimecanizada (COELHO et al., 2015; SANTOS et al., 2010b; CARVALHO et al., 2016).
Na literatura científica não existem registros de trabalhos que tenham objetivado
a determinação das propriedades modais da planta do cafeeiro em condições de campo.
Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de técnicas de análise modal experimental
para a caracterização do comportamento dinâmico das plantas de café, determinando suas
frequências naturais e razões de amortecimento, em condições de campo.

2. Materiais e Métodos
O experimento foi realizado na fazenda Cedro, localizada em Nazaré de Minas, no distrito
de Nepomuceno, no sul do Estado de Minas Gerais. Foram avaliadas 3 plantas de café
arábica, com carga pendente de frutos nos estádios de maturação, predominantemente,
verde e cereja.
2.1. Determinação das Frequências Naturais e Razões de Amortecimento das
Plantas de Café
A excitação nas plantas de café se dará a partir de excitação impulsiva realizada por
meio do martelo de impacto e a aceleração será medida por meio de acelerômetros de
alta sensibilidade dispostos na planta, conforme ilustra a Figura 2.
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Figura 2 - Esquema da planta de café com a indicação do ponto de
impacto do martelo (A) e dos pontos de leitura do acelerômetro (B, C, D e E).

Fonte: Elaborada pelo autor.

O martelo de impacto com a ponteira de plástico, apresenta sensibilidade de 2,302
mV/N e o acelerômetro possui sensibilidade de 99,5 mV/g. A aquisição dos sinais de
aceleração das plantas de café foi realizada por meio de um sistema de aquisição de dados
da National Instruments, o qual foi gerenciado pelo software LabVIEW versão 14.5.
Determinou-se as Funções de Resposta em Frequência (FRF), os valores de
coerência e a fase dos ensaios realizados nas plantas de café. Os dados foram coletados à
uma faixa de frequência de 0 a 100 Hz e com resolução de 0,1 Hz. Para cada ensaio foram
realizadas 5 repetições com o martelo de impacto, utilizando o critério de
aceitação/rejeição baseado na coerência.
Os dados foram tratados no software MATLAB, por meio da utilização de um
filtro de média móvel (Moving-Average Filter), que suaviza os dados com ruído por meio
do janelamento. Para este trabalho foi utilizada uma janela de comprimento 20 para o
ramo ortotrópico e 10 para os ramos plagiotrópicos. Posteriormente, foram determinadas
as Função de Resposta em Frequência.

3. Resultados e Discussão
Foi realizado um teste para avaliação e viabilidade do experimento em estudo, realizando
a instrumentação de três plantas escolhidas ao acaso, com cargas pendentes de frutos com
estádio de maturação maduros.
A partir do processamento dos dados, foi possível obter as Funções de Resposta
em Frequência e os respectivos valores das frequências naturais das plantas de café, os
quais estão dispostos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4.
Tabela 1 - Frequências naturais dos ramos ortotrópicos do terço superior.
Frequência Natural (Hz)
ω1
ω2
ω3
Planta 1 3,138 23,122 40,134
Planta 2 3,138 20,810 39,638
Planta 3 3,138 21,966 39,803
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 2 - Frequências naturais dos ramos plagiotrópicos dos terços superior,
médio e inferior das plantas de café.
Frequência Natural (Hz)
Terço Superior
Terço Médio
Terço Inferior
ω1
ω2
ω3
ω1
ω2
ω3
ω1
ω2
ω3
Planta 1 1,486 24,278 47,236 1,486 27,086 50,374 1,486 20,314 45,914
Planta 2 1,486 22,957 43,437 1,486 27,747 49,218 1,486 19,323 46,575
Planta 3 1,486 28,572 42,776 1,486 26,425 51,365 1,486 23,618 40,464
Fonte: Elaborada pelo autor.

De acordo com os resultados apresentados, é possível observar que houve
repetibilidade dos dados observados em cada planta de acordo com o posicionamento do
acelerômetro. Indicando assim, a viabilidade da determinação das frequências naturais e
razões de amortecimento em condições de campo.

4. Conclusões
Através da realização dos ensaios em condições de campo, foi possível realizar a
caracterização de um cenário mais realista, o que acarretará em um maior entendimento
sobre o processo de colheita por vibrações mecânicas, estabelecendo assim, uma nova
perspectiva para o estudo de propriedades modais de plantas para esta condição.
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Abstract. Aliasing is the name of the phenomenon in which signal distortion occurs
due to an insufficient data sampling rate and its problem is a common theme in the
instrumentation area. The objective was to create a framework for detection and
analysis, with the possibility of application in predictive and corrective systems.
The methodology makes use of the Fast Fourier Transform mathematical model,
and the Nyquist–Shannon sampling model, which were implemented in order to
work on eliminating noise and obtaining the minimum sampling threshold for
validation. The model proved to be satisfactory in detecting the signal of the
fundamental frequency components of the signal composed of noise added in the
sum of frequencies of 50, 120 and 165 Hz, in a robust way.
Keywords: Aliasing, accelerometer, methodology.
Resumo. O Aliasing é a denominação do fenômeno em que ocorre a distorção do sinal
devido a uma taxa insuficiente na amostragem de dados e sua problemática é um
tema comum na área de instrumentação. Objetivou-se criar uma estrutura para
detecção e análise, com possibilidade de aplicação em sistemas preditivos e
corretivos. A metodologia faz uso do modelo matemático de Transformada Rápida
de Fourier, e o modelo de amostragem de Nyquist–Shannon, no qual foram
implementados visando trabalhar a eliminação de ruídos e obter o limiar mínimo
de amostragem para validação. O modelo se mostrou satisfatório em detectar o
sinal das componentes de frequências fundamentais do sinal composto de ruídos
adicionados na soma de frequências de 50, 120 e 165 Hz, de forma robusta.
Palavras-chave: Aliasing, acelerômetro, metodologia.
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1. Introdução
Ao longo dos últimos anos houve um grande salto tecnológico em sistemas de aquisição
de dados por meio de hardwares. Esses dispositivos são de fundamental importância em
qualquer sistema que faça coleta de dados em tempo real ou em análise de banco de dados.
O Aliasing é a denominação do fenômeno em que ocorre a distorção do sinal
devido a uma taxa insuficiente na amostragem de dados. É um efeito que faz com que
diferentes sinais se tornem indistinguíveis quando amostrados. As tecnologias de
detecção de aliasing estão em processo de desenvolvimento, e são amplamente usados
em sistemas de transmissão de sinais multimídia de imagens que detectam e depois o
removem (XIAO et al., 2017).
Podem ser usados em sistemas de detecção de sinais harmônicos, onde se utilizava
sistemas de filtro anti-aliasing que possuíam a capacidade de trabalhar os ruídos antes de
detectá-lo, no entanto apresentavam baixa precisão e robustez em métodos tradicionais
(ZHOMCHEN; TIANJUN, 2009). Contudo, atualmente os estudos com detecção de
aliasing tem sido mesclado com redes neurais profundas, conhecidos como deep learning,
onde o sistema é aplicado a modelos de otimização de processamento de sinais, sobretudo
imagens (NAHAS et al., 2020).
Os estudos de Hong et al. (2020) abordam o uso de sistema de detecção de aliasing
de aplicação corretiva e exploram a aplicação de filtros em sensores no intuito de reduzir
erros de detecção, contudo os sistemas atuais ainda apresentam erros próximos a 20%
mesmo com avanços em sistemas preditivos e corretivos.
O teorema da amostragem de Nyquist–Shannon, também conhecido
simplesmente como teorema de Nyquist, é fundamental no campo da teoria da
informação, particularmente na área de telecomunicações e processamento de sinais.
Amostrar é o processo no qual se converte um sinal (uma função contínua no tempo ou
espaço) em uma sequência numérica função discreta no tempo ou espaço). Sempre existe
alguma perda em um sinal amostrado. De acordo com Rizzoli e Neri (1997) a
implementação numérica do teorema de Nyquist para a análise de estabilidade está bem
estabelecida, no entanto, sua aplicação representa um desafio atual. Mesmo que essa
afirmação seja de muitos anos, ainda nos deparamos com a dificuldade de alinhar sistemas
de aquisição de dados com capacidade de hardwares compatíveis com as demandas do
presente momento. Isso nos incita a estudar a fundo seus fundamentos matemáticos.
Hoje, modelos tradicionais possuem a dificuldade em solucionar esse fenômeno,
em sistemas que não foram projetados para lidar com essa problemática. Quando um
sistema de aquisição de dados não possui ferramentas para eliminar aliasing, é necessário
que ele seja isolado e utilizado apenas em ambientes controlados, uma vez que, vibrações
adicionais poderão adicionar ruídos indesejáveis que podem comprometer a qualidade do
sinal.
O presente projeto objetiva o desenvolvimento de uma estrutura moderna que
possa ser replicada em laboratório, e que se paute na capacidade de detecção e análise
otimizada de aliasing, onde sistemas preditivos e corretivos industriais possam aplicá-lo
como uma ferramenta adicional de análise e processamento de sinais. Pauta-se na função
de isolamento de componentes fundamentais e distinção de ruídos, que na prática
cotidiana podem vir a resultar em um sinal indesejado.
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2. Materiais e Métodos
Para o projeto foram utilizados conceitos e equacionamentos, no qual foram base para
cálculos fundamentais. Os conceitos teóricos auxiliam na definição do limiar de taxa de
amostragem mínima. O espectro de um sinal não será afetado pela sua discretização se
esta ocorrer com uma frequência de amostragem duas vezes maior que a maior frequência
do sinal. Equação 1.
𝑓𝑆 ≥ 2𝑓𝑀

(1)

𝑓𝑀 = Maior frequência do sinal de banda limitada.
𝑓𝑆 = Frequência de Amostragem.

Amostragem que não respeita o limite de Nyquist pode distorcer o sinal. Essas
distorções podem ser:
•

Perda nas altas frequências;

•

Ganho nas altas frequências;

•

Modulação do sinal.

Para calcular a frequência alias devido a amostragem que não seguiu o critério de
Nyquist é necessário usar a Equação 2. Onde N é um inteiro que assume um valor
necessário para que o termo 𝑁𝑓𝑆 seja o mais próximo possível da frequência de frequência
do sinal de entrada (𝑓𝐼𝑁 ).
𝑓𝐴 (𝑁) = |𝑓𝐼𝑁 − 𝑁𝑓𝑆 |

(2)

𝑓𝐴 = Frequência alias.
𝑓𝐼𝑁 = Frequência do sinal de entrada.
𝑓𝑆 = Taxa de amostragem.
N = Inteiro maior ou igual a 0.

As transformadas são usadas para analisar uma função em um outro domínio. A
transformada de Fourier, por exemplo, transforma um sinal no domínio do tempo para o
domínio de frequência. Enquanto que a transformada inversa de Fourier realiza o
procedimento inverso, ou seja do domínio da frequência para o domínio do tempo. Podese destacar:
• A maior frequência que pode ser analisada pela DFT é 𝒇𝑺 /𝟐, que é o limite de Nyquist;

460

• O número de amostras N da DFT é igual ao número de amostras do sinal de entrada;
• A saída da DFT é espelhada na frequência de Nyquist. Ou seja, na amostra n/2 teremos
a frequência de Nyquist caso N seja par;
• Se o sinal for em Volts a saída do espectro de potência tem unidade de volts-rms ao
quadrado (𝑉𝑟𝑚𝑠 2 ).

2.1. Esquemático e Aquisição de Dados
O experimento foi desenvolvido segundo o esquemático em Labview ® da Figura 1. Essa
estrutura pode ser facilmente replicada em software, desde que haja os dispositivos físicos
(acelerômetros) disponíveis do módulo de aquisição versão NI 9234 da National
Instruments ® de 4 canais de entrada de alta precisão.

Figura 1 – Projeto esquemático de aquisição de dados em LabView ®.
Fonte: Dos Autores (2021).

O experimento baseou a aquisição dos sinais de vibração por meio de dispositivo
IEPE - Integrated Electronics Piezoelectric (Eletrônica Integrada Piezoelétrica) do tipo
acelerômetro, fixado à um material físico vibratório (corpo que produz vibração
mecânica) excitado por sinal de tensão elétrica proveniente de um inversor de frequência.
Os dados coletados das amostras experimentais foram analisados por meio de 2
transdutores acelerômetros. Foram feitas coletas das saídas dos acelerômetros, fixandose o sinal de entrada do inversor de frequência em 30 Hz. Assim variou-se as frequências
de amostragens do sistema a cada coleta, segundo os dados da Tabela 1. Os dados foram
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importados no software Matlab 2019®. Nesse intuito, converteu-se os dados de formato
lvi para txt para o carregamento em Matlab, e efetuou-se as exclusões do cabeçalho dos
arquivos de dados brutos adquiridos, uma vez que estes não podem ser interpretados.
Tabela 1 – Frequências de amostragens coletadas em laboratório.
Frequência de saída do Inversor (Hz)

Frequência de Amostragem (𝐟𝐒 )

30

15

30

30

30

60

30

90

30

120

30

150

30

300

30

600

3. Resultados e Discussão
Para efeito de análise escolhemos a última amostra no qual a frequência de amostragem
é 600 Hz. As Figura 2 e 3 mostram-nos o típico padrão de sinal coletado do acelerômetro
1 em função do sinal de entrada do inversor de frequência em 30 Hz e da variação da
frequência de amostragem em 600 Hz. A Figura 2 nos detalha o sinal no domínio do
tempo e o da Figura 2 no domínio da frequência por meio de FFT.

Figura 2 – Saída do sinal do acelerômetro 1 (Fs = 600 Hz).
Fonte: Dos Autores (2021).
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Figura 3 – Saída do sinal do acelerômetro 1 (Fs = 600 Hz) no domínio da frequência
(FFT).
Fonte: Dos Autores (2021).

Nota-se uma tendência da forma de onda e periodicidade em todas as análises de
sinal feitas no domínio do tempo, como pode ser observado na Figura 4, ao lado esquerdo,
para frequência de amostragem (FA) em 600 Hz, onde os picos do sinal são periódicos.
Ao lado direito da mesma imagem pode-se notar uma frequência fundamental em 22 Hz.
De forma similar podemos notar 11 Hz no gráfico de FA em 300 Hz. Porém, analisandose os sinais em domínio da frequência houve mudanças em função da aplicação da FFT,
onde a frequência fundamental (FF) dobra proporcionalmente à media que a FA reduz à
metade. As Figuras 4, 5, 6 e 7 mostram os gráficos gerados de análise similar.

Figura 4 – Saída do sinal do acelerômetro 1 (Fs = 600 Hz e 300 Hz) no domínio do
tempo e da frequência (FFT).
Fonte: Dos Autores (2021).
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Figura 5 – Saída do sinal do acelerômetro 01 (Fs = 150 Hz e 120 Hz) no domínio do
tempo e da frequência (FFT).
Fonte: Dos Autores (2021).

Figura 6 – Saída do sinal do acelerômetro 01 (Fs = 90 Hz e 60 Hz) no domínio do
tempo e da frequência (FFT).
Fonte: Dos Autores (2021).
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Figura 7 – Saída do sinal do acelerômetro 01 (Fs = 30 Hz e 15 Hz) no domínio do
tempo e da frequência (FFT).
Fonte: Dos Autores (2021).

Ao longo do desenvolvimento do projeto necessitou-se verificar e validar a
capacidade do modelo em identificar a(s) FF em sinais construídos sinteticamente. A fim
de testar nosso sistema, foram gerados sinais senoidais em 3 frequências distintas: 50,
120 e 165 Hz. Esse teste visou avaliar a distorção em um hipotético cenário de ruídos
brancos e interferências de vibração mecânica presentes em modelos reais. Os sinais
gerados sinteticamente podem ser vistos nas Figuras 8, no qual a soma de todas elas
resulta no sinal X. Esse sinal será o escopo de validação do modelo. Após sua geração o
sinal X foi corrompido com gaussiano branco gerando um sinal Y bastante distorcido de
acordo com a Figura 9. Por fim nosso modelo base para detecção de aliasing foi aplicado,
onde foi possível isolar no ruído as FF em 50, 120 e 165 Hz por meio de processo FFT.

Figura 8 – Senoides geradas nas frequências de 50 Hz, 120 Hz e 165 Hz, e sinal X.
Fonte: Dos Autores (2021).
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Figura 9 – Ruído gaussiano branco adicionado ao sinal X.
Fonte: Dos Autores (2021).

Figura 10 – FFT aplicada ao sinal Y. Identificou-se as componentes de frequências
fundamentais do sinal composto de ruído.
Fonte: Dos Autores (2021).

O mesmo experimento foi repetido, porém agora utilizou-se uma baixa frequência
de amostragem no mesmo sistema (Fs = 200 Hz), no intuito de analisar o fenômeno de
aliasing nos resultados plotados no domínio da frequência. O sinal X novamente é a soma
dos sinais criados em laboratório. E logo após, somado à um ruído gaussiano branco,
onde aplica-se a FFT para isolar as FF do sistema. As Figuras 11, 12 e 13 ilustram nossa
aplicação. Nota-se que nosso modelo neste caso foi incapaz de prever as FF pelo fato da
baixa FA (Fs) aplicada ao sistema, o que mostra que devemos respeita o modelo de limite
de Nyquist, onde precisamos que a Fs seja no mínimo o dobro da frequência da maior FF
adotada no sistema. Isso comprova que o modelo está de acordo.
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Figura 11 – Soma de senoides geradas nas frequências de 50, 120 e 165 Hz, resultando
em X.
Fonte: Dos Autores (2021).

Figura 12 – Repetição do processo analítico. Ruído adicionado ao sinal X, resultando no
sinal Y.
Fonte: Dos Autores (2021).
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Figura 13 – FFT aplicada ao sinal Y. Identificou-se as componentes de frequências
fundamentais.
Fonte: Dos Autores (2021).

Visando ampliar o escopo da capacidade do nosso modelo, nesta etapa do
experimento, utilizou-se dois acelerômetros de forma a analisar uma possível
interferência ou alteração do sinal devido ao possível fenômeno de ressonância. O objeto
de análise passa a ser o comparativo das diferenças entre os sinais de aquisição. Nota-se
na Figura 14 que temos para o acelerômetro 1 o dobro da amplitude no domínio do tempo
em relação ao acelerômetro 2, isso em virtude da configuração distintas de sensibilidade.
Observa-se também que mesmo com amplitudes diferentes as componentes de
frequências fundamentais foram semelhantes, levando-nos a crer que o transdutor
independente de sua sensibilidade pode-nos retornar os valores das frequências inerentes
com precisão aceitável do dispositivo vibrante em questão.

Figura 14 – Comparativo dos sinais no domínio do tempo e da frequência para as saídas
dos 2 acelerômetros em operação simultânea.
Fonte: Dos Autores (2021).
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Essa etapa experimental visou verificar em tempo real a mudança de amplitude e
distancia entre as cristas dos sinais. Outra análise foi a verificação de mudança nas FF no
domínio da frequência. Alterou-se o valor da frequência de excitação da entrada do
dispositivo vibrante por meio do inversor de frequência, no qual foi realizada
manualmente pelo usuário nas faixas de 40 – 60 Hz e logo seguida para faixas de
decremento gradual de 60 – 40 Hz, configurado com Fs em 600 Hz. As Figuras 15 e 16
ilustram os resultados. Nota-se que a distância entre as cristas das ondas se mantém
periódicas, o que implica que não houve ruído excessivo para prejudicar a análise visual.
Observa-se também pelos resultados que as FF se mantiveram praticamente inalteradas
(diferença irrelevante) mesmo com a variação da frequência de excitação. Assim,
conseguimos obter a capacidade de detectar o valor mínimo de taxa de amostragem ideal
para o modelo físico.

Figura 15 – Análise do sinal com aumento da frequência de entrada do dispositivo de 40
– 60 Hz com Fs = 600 Hz.
Fonte: Dos Autores (2021).

Figura 16 – Análise do sinal com aumento da frequência de entrada do dispositivo de 60
– 40 Hz com Fs = 600 Hz.
Fonte: Dos Autores (2021).
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4. Conclusão
O fenômeno de aliasing, alias ou falseamento é um fenômeno que ocorreu na
digitalização de sinais analógicos. Um circuito que faça amostragem de sinais precisa de
uma velocidade de amostragem acima do sinal que deve ser amostrado, para evitar o
problema denominado de “alias”. Esse problema é inerente a todos os sistemas que
operam com a amostragem digital de sinais, devendo ser analisado com extrema cautela,
pois leva a resultados enganosos. Um processador FFT que funcione como filtro pode
eliminar esses produtos, deixando passar apenas os sinais que interessam, caso a
frequência de amostragem seja pelo menos duas vezes maior que a frequência de
excitação da entrada. Nos atentamos para o fato de que uma frequência exatamente duas
vezes maior que a frequência do sinal de entrada pode não ser suficiente para bons
resultados como vimos experimentalmente. Os algoritmos foram baseados nas últimas
atualizações disponíveis em termos de programação para operações com FFT, contudo,
propõem-se que sejam pesquisados outros algoritmos robustos que possam ser aplicáveis
para análise do fenômeno em experimentos ou para identificação da sua causa (origem),
uma vez que uma análise visual é passível de erros e automatizando-o seria mais eficiente,
pois se tratando de processamentos de sinais os erros passíveis de análise de cada usuário
podem ser distintos. Portanto, nosso modelo se mostra útil para testar e validar taxas de
amostragens (Fs) mínimas para uma coleta otimizada de sinais de dados em modelos
físicos de vibração com acelerômetros.
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As frutas nativas brasileiras e, especialmente, as de ocorrência na região centrooeste, já eram usadas pelos povos indígenas desde épocas remotas. O Marolo (Annona
crassiflora Mart.) é uma fruta endêmica do Cerrado pertencente à família Anonnaceae,
a qual se encontra no estágio de maduro durante os meses de fevereiro e março. Por ser
uma fruta sazonal, um dos métodos utilizados na conservação é o processo de secagem
ou desidratação, que consiste na redução da umidade do produto com redução da
atividade de água (aw) do mesmo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da
temperatura na cinética de secagem deste fruto. Para isto, amostras de 1 cm3, em um
total de 50 g foram dispostas em um secador de túnel de vento convectivo. Os ensaios
de secagem foram realizados nas temperaturas de 50°C e 70°C com velocidade do ar de
secagem de 1,5 m/s. Também foi medida a umidade inicial e final das amostras para
cada ensaio, em estufa à vácuo a 70 ºC por 24 h e aw no produto final, em termohigrômetro digital. Os resultados obtidos foram coletados e analisados no software
Excel® e, posteriormente plotados em um grafico de dispersão, o qual mostrou que
ambas as amostras sofreram abrupta redução do teor de água no início da secagem. Isto
mostra que o fruto detém alto teor de água livre. As amostras que foram submetidas à
temperatura de 50ºC demoraram 590 min para alcançar o teor de água 8% b.s. Este
mesmo valor foi alcançado pelas amostras a 70ºC após 300 min. Ao fim do processo,
foi medido a aw do marolo seco, a qual apresentou valores de 0,50 e 0,45,
respectivamente. Isso mostra que o aumento da temperatura promoveu a saída mais
rápida da umidade do marolo e que o produto final se apresentou estável
microbiologicamente (aw < 0,6).
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Abstract.
The application of geostatistical techniques in pastures can contribute to the
understanding of the spatial variability of the general characteristics of the forage
canopy, identifying areas with pasture wasting and loss of productivity, aiding in
the efficiency of taking actions in the short to long term. The aim of this study was
to evaluate the spatial variability of the structural composition of the Mombaça
grass canopy under rotational grazing with buffaloes in the Amazon biome. The
study was carried out in the municipality of Parauapebas, Southeastern Pará, in a
pasture cultivated with forage Panicum maximum (Jacq.) Cv. Mombasa, in a
rotational grazing system with buffaloes. For data collection, a sampling grid with
a spacing of 10 x 10 m was installed, totaling 168 points distributed in 14.700 m2.
Forage morphological components were quantified by measuring the proportion
and production of leaves, stalk and dead material. It was concluded that there was
a greater participation of leaves in the canopy structure in all paddocks, but with a
low stalk-to-leaf ratio in paddock six and a high proportion in paddock 4. to the
Exponential model. The spatial variability parameters of Mombaça grass within
the paddocks and between them with the formation of zones with low forage supply
were observed.
Keywords: Panicum maximum (Jacq.) cv. Mombaça, leaf blade stem relation, spatial
variability.
Resumo.
A aplicação de técnicas geoestatística em pastagens pode contribuir para a
compreensão da variabilidade espacial das características estruturais do dossel
forrageiro. Isso pode permitir identificar zonas com definhamento da pastagem e
perda de produtividade auxiliando na eficiência da tomada de decisão de ações em
curto e longo prazo. Com isso, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial da
composição estrutural de dossel do capim Mombaça sob pastejo rotacionado com
búfalas. O estudo foi realizado no município de Parauapebas-PA, região Sudeste
do Pará, localizado na Amazônia Oriental, em pastagem cultivada com forrageira
Panicum maximum (Jacq.) cv. Mombaça, em sistema de pastejo rotacionado com
búfalas. Para coleta dos dados foi instalado um grid amostral com espaçamento de
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10 x 10 m, totalizando 168 pontos distribuídos em 14.700 m2. Foram quantificados
os componentes morfológicos da forragem por meio de medidas da proporção e
produção de folhas, colmo e material morto. Concluiu-se que houve maior
participação de folhas na estrutura do dossel em todos os piquetes, mas com baixa
proporção colmo e folha no piquete seis e proporção alta no piquete 5. A produção
de folhas e colmos apresentaram estrutura de dependência espacial forte,
ajustando-se ao modelo Exponencial. Foi observada a variabilidade espacial
parâmetros estruturais do capim Mombaça dentro dos piquetes e entre eles com
presença de zonas com baixa oferta de forragem.
Palavras-chave: Panicum maximum (Jacq.) cv. Mombaça, Relação folha–colmo,
variabilidade espacial.

1. Introdução
Mesmo em campos gerenciados de maneira uniforme como é o caso do sistema de pastejo
rotacionado, pode-se encontrar diferenças consideráveis nos padrões espaciais e
magnitudes de rendimento da forragem (Silva et al., 2008). Por meio de técnicas de
agricultura de precisão como a geoestatística é possivel avaliar as respostas produtivas
de áreas de pastagens de maneira mais precisa, permitindo realizar práticas de manejo
localizados, possibilitando aumento a eficiência produtiva.
As práticas de manejo de pastejo ocorrem mediante avaliação das características da
forragem, dentre elas, a produção de componentes estruturais do dossel. De acordo
com Fagundes et al. (2013), atributos estruturais das gramíneas forrageiras estão
intimamente ligados à produção de biomassa e possuem influência direta sobre o
consumo de matéria seca pelos animais. A estrutura do pasto pode ser definida como
a distribuição e o arranjo dos componentes tais como acúmulo de forragem, altura da
planta, densidade de folhas, relação folha–colmo, proporção de material morto (Simon
e Lemaire, 1987).
Diante do exposto, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial da composição estrutural
do dossel do capim Mombaça sob pastejo rotacionado com búfalas no ambiente
amazônico.

2. Material e métodos
O estudo foi realizado no município de Parauapebas – PA, região da Amazônia Oriental,
nas coordenadas UTM: 623667,46 E/9311972,51 N, zona 22M, hemisfério sul. O
clima do tipo AW de acordo com a classificação de Köppen, tropical chuvoso, com
chuvas concentradas no verão, e estação seca no inverno. O solo é Vemelho-Amarelo
textura franco arenosa cultivado com a forragem Panicum maximum (Jacq.) cv.
Mombaça manejada em com sistema de pastejo rotacionado com búfalas, consistindo
em 24 horas de ocupação e 21 dias de descanso. Foram avaliados seis piquetes com
dimensões com dimensões de 70 x 35 m, totalizando 2.450 m² cada.
A forragem foi avaliada conforme metodologia utilizada por Bauer (2011) e Oliveira.
(2016). As amostras de forragem foram coletadas em 0,5 m² utilizando um gabarito de
madeira sobre os pontos de intercessão de uma malha amostral regular (10 x 10 m),
perfazendo 168 pontos em 14.700 m2. Os dados foram analisados pela estatística
descritiva para identificação de médias entre os piquetes. Para avaliação da
variabilidade espacial, os dados foram atribuídos às suas respectivas geocoordenadas
no software Excel e exportadas para o software GS+ (Robertson, 2004), nas quais
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foram submetidos à análise geoestatística para verificar a existência de dependência
espacial, por meio da construção dos semivariograma (Vieira, 2000). Após modelagem
da dependência espacial realizada por meio da semivariância, realizou-se a
interpolação dos dados por krigagem ordinária e confecção dos mapas de variabilidade
espacial (Vieira et al., 1983).

3. Resultados e Discussão
Pelas médias verificou-se a participação de cada atributo na forragem na estrutura do
dossel, onde o quantitativo de folhas foi entre 51,03 e 67,13 % nos piquetes 1 e 2,
respectivamente. Foi observado menor participação do colmo 22,37 no piquete 4 e
maior percentual (40,13 %) no piquete 6. A relação colmo e folha foi 1,58 % no piquete
6 torno e 3,12 % no piquete 4. A maior quantidade de material morto (7,32%) foi
observado no piquete 5 com 7,32.
Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros estruturais da forragem.
Características estruturais
Folhas %
Colmo %
Material morto %
Folha/colmo

1
51,03
25,66
5,68
2,54

2
67,13
37,19
5,65
2,21

3
60,99
37,35
5,21
2,14

Piquetes
4
56,02
22,37
5,69
3,12

5
64,35
31,75
7,32
2,54

6
55,48
40,13
5,36
1,58

O Piquete seis apresentou menor relação colmo e folha e maior quantidade de colmos.
Em estudos com forrageiras, Bauer et al. (2011), quantificaram valores médios de
folhas acima de 62%, enquanto a porcentagem de colmo foi de 34,1% e uma relação
folha–colmo de 2,49. Miles (1999), verificou os percentuais de lâmina foliar, de colmo
e de material senescente foram 64,4, 32,9 e 2,7, respectivamente. Chacon et al. (1978),
estudando pastagens, verificaram que o tamanho do bocado ou apreensão da forragem
está altamente correlacionado com a massa de forragem verde e com a relação folha–
colmo. Considerando que o intervalo de entrada de animais para pastejo influência no
mecanismo de rebrote da planta, sugere-se pelos resultados que a relação colmo e folha
é diferente entre os piquetes, o que significa diferença no aporte de lâmina foliar
disponível para o animal no momento do pastejo.
Na Tabela 2 estão listados os parâmetros do semivariogramas da quantidade de colmo e
folhas nos piquetes. Os modelos ajustados apresentaram GDE forte (GDE <25%),
alcance de dependência espacial de 10 m e 14 m para folhas e colmo, respectivamente.
Tabela 2 – Modelos e parâmetros de semivariogramas ajustados aos valores obtidos da
porcentagem de folha e colmo.
Modelo

a (m)

C0+C

C0

R2

GDE

Classe

Folhas %

Exp

10,2

418,90

22,00

64

94,00

Forte

Colmo %

Exp

14,4

416,70

42,00

89

89,90

Forte

O modelo que melhor se ajustou foi o exponencial, o qual representa atributos que tem a
maior perda de semelhança com a distância (Bernardi et al., 2016). O coeficiente de
ajuste do modelo ao semivariograma (R2) foi maior para folhas (89%), ou seja, no
máximo 89% da variabilidade existente nos valores da semivariância estimada foram
explicadas pelos modelos. Os resultados (Tabela 2) indicam a existência de
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dependência espacial para das características estruturais da forragem, e que a
geoestatística pode ser usada para descrever o comportamento do fenômeno na área
estudada (Andrade et al., 2018).
A partir dos mapas de isolinhas referentes às características estruturais de colmo e folha
(Figura 1) é possível detectar sua variabilidade e comportamento espacial dentro e
entre as áreas de piquetes no pasto. As cores em preto e cinza escuro condizem com
valores entre 55 e 15 % de colmo e folha, enquanto as cores cinza-claros ao branco
representam valores entre 60 e 95 %.
Figura 1- Mapas de distribuição espacial do acúmulo de colmo e folhas, referentes aos
piquetes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A escala de cores à direita representa a proporção de folha e
colmo em porcentagem.
1

2

3

4

5

1

3

5

6

2

4

6

Percebe-se pelos mapas que os piquetes apresentam grande variabilidade na estrutura do
dossel. O piquete 5 (figura 1) revela três zonas de grande composição de colmo e de
folha, com porcentagens acima de 75 % para ambos. Situação semelhante acontece em
pequenas áreas no piquete 2 e 6, o que indica zonas com maior altura de touceiras. A
alta proporção de colmos e de folhas representa a parte aérea da planta, o que pode
representar a presença de touceiras muito altas e pouco atrativas aos animais. De
acordo com Santos et al. (2010), os animais tendem a concentrar a atividade de pastejo
em determinadas áreas da pastagem e, ao mesmo tempo, rejeitar outras.
Além disso, cada espécie forrageira possui a proporção adequada de acúmulo de massa
verde, pois influencia na interceptação luminosa da planta e na senescência ou
presença me material morto na planta. Pastos com dossel forrageiro heterogêneas pode
resultar em microclima diferenciado em locais do pasto, e determinar de forma
heterogênea nos processos crescimento, senescência e perfilhamento (Santos et al.,
2017). Isso porque, em dosséis muito altos ocorre aumento na proporção e quantidade
de material morto (Sbrissia e Silva. 2008).
Estas informações são confirmadas pelos resultados de média do piquete 5 (tabela 1) e
pelo mapa da figura 3. No piquete 5 há maior acúmulo de material morto em pontos
que maior acúmulo de massa verde no dossel forrageiro (figura 2).
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Figura 2 - Mapas de distribuição espacial do acúmulo de material morto referentes aos
piquetes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A escala de cores à direita representa a proporção de material
morto em porcentagem.
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Essa variação espacial verificada no presente estudo, reflete a atuação dos fatores naturais
e de manejo na morfologia das plantas, no comprimento foliar e de colmos e
consequentemente na oferta de forragem. Com estas informações é possível manejar a
entrada dos animais nos pastos ou realizar manejos de cortes da forragem a fim de
conseguir maior estabilidade no rebrote e oferta de massa foliar dentro de um pasto,
garantindo a eficiência animal. Ainda são necessários mais estudos sobre as
características estruturais do capim Mombaça em caráter temporal afim de verificar os
possíveis fatores interferentes nas respostas morfológicas da planta em relação ao
ambiente e manejo.

4. Conclusões
Houve maior participação e acúmulo de folhas na estrutura do dossel em todos os piquetes.
A produção de folhas e colmos apresentaram estrutura de dependência espacial forte,
ajustando-se ao modelo Exponencial. Foi observada a variabilidade espacial parâmetros
estruturais do capim Mombaça dentro dos piquetes e entre eles com formação de zonas
com baixa oferta de forragem. O método baseado geoestatística para identificar a
variabilidade espacial da composição estrutural do dossel da forragem Panicum maximum
(Jacq.) cv. Mombaça mostrou-se adequado.
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Abstract. The objective was to evaluate the electrochemical behavior and the spatial
variability of soil attributes subjected to rotational grazing in the Amazon. This
assessment is the basis for the differentiated management of liming, the main
management practice used by farmers to improve permanent pastures in the
Eastern Amazon, to generate information for management and conservation. This
article describes the soil pH assessment methodology based on geostatistical
parameters. Georeferenced soil collection was carried out in a pasture cultivated
with Mombaça grass on a 10x10 m sampling grid. Soil pH was measured with the
aid of a pH meter. Spatial variability was evaluated by geostatistical techniques.
Semivariograms were efficient in characterizing the spatial variability of pH.
Spatial distribution maps allow to diagnose zones with critical pH levels.
Keywords: Soil Acidity, Geoestatistic, Agriculture Precision
Resumo. Objetivou-se avaliar o comportamento eletroquímico e a variabilidade
espacial de atributos do solo submetido a pastejo rotacionado na Amazônia. Esta
avaliação é a base para a gestão diferenciada da calagem, principal prática de
manejo utilizada pelos agricultores para melhoria das pastagens permanentes na
Amazônia Oriental, visando a gerar informações para manejo e conservação.
Este artigo descreve a metodologia de avaliação do pH do solo baseada nos
parâmetros geoestatísticos. Realizou-se coleta de solo georreferenciados em
pastagem cultivada com capim Mombaça sobre uma grade amostral 10x10 m. O
pH do solo foi aferido com auxílio de um pHmetro. A variabilidade espacial foi
avaliada por técnicas de geoestatística. Os semivariogramas foram eficientes em
caracterizar a variabilidade espacial do pH. Os mapas de distribuição espacial
permitem diagnosticar zonas com níveis críticos pH.
Palavras-chave: Acidez do Solo, Geoestatística, Agricultura de Precisão.

1. Introdução
Na Amazônia, 75% do território é ocupado por pastagens, onde a prática da calagem
tem se destacado como o método mais utilizado para correção de acidez do solo
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(OLIVEIRA et al., 2010). Usualmente utiliza-se a medição do potencial
hidrogeniônico do solo para representar a atividade de íons H+ da solução do solo,
correspondendo ao hidrogênio dissociado existente em solução, em equilíbrio com a
acidez da fase sólida (RAIJ, 2001). Essa metodologia (EMBRAPA, 1997) é muito
utilizada para determinação da acidez do solo como fonte de informações para
práticas de manejo químico do solo a calagem.
No entanto o método de amostragem tradicional do solo para análise de pH, é subjetivo
pois não leva em consideração a variabilidade natural dos atributos do solo, levando
a erros na correção do solo e desperdício de insumos. De acordo com Siqueira et al.
(2010), cerca de 80-85% dos erros na aplicação de insumos agrícolas, podem ser
atribuídas a amostragem planejada.
O solo possui variabilidade espacial intrínseca e os solos Amazônicos apresentam alto
grau de intemperismo, ricos em óxidos de ferro e alumínio, que originam cargas
dependentes do pH do meio, propiciando um comportamento eletroquímico variável.
Não há estudos com foco na variabilidade das propriedades do solo em ambientes de
pastagens na Amazônia e a falta de informações tem sido uma importante
preocupação dos pesquisadores da região amazônica (Oliveira et al., 2015).
Estudos têm se baseado em técnicas de geoestatística para manejar sistemas agrícolas
apresentando grande aplicabilidade para manejo de cultivos agrícolas (Montanari et
al., 2012). Os princípios da geoestatística podem identificar a variabilidade espacial
das propriedades químicas do solo e determinar a densidade de amostragem mínima
para caracterizar a variabilidade do pH do solo para o refinamento das práticas de
manejo e com isso, redirecionar recursos e manejos localizados.
Diante do exposto, objetivou-se avaliar o comportamento eletroquímico e a
variabilidade espacial do pH do solo de uma pastagem cultivada com capim
Mombaça sob pastejo rotacionado com búfalas na Amazônia Oriental.

2. Material e métodos
O estudo foi realizado no sítio Açaizal localizado no município de Parauapebas, Estado
do Pará, em solo classificado como Argissolo Vemelho-Amarelo textura franco
arenosa, localizado nas seguintes coordenadas UTM: 623667,46 E/9311972,51 N,
zona 22M, hemisfério sul. O clima da região, segundo Köppen, é classificado como
tropical úmido do tipo “Am”, no limite de transição para o “Aw”. A pastagem é
cultivada há cinco anos com Panicum maximum (Jacq.) cv. Mombaça manejada sob
sistema de pastejo rotacionado com búfalas mestiças Murrah. A área experimental
totalizou 34.300 m², dividida em 14 piquetes com dimensões de 70 x 35 m,
totalizando 2.450 m² cada. O potencial hidrogeniônico do solo (pH) foi avaliado na
camada de solo de 0-0,4m e subdividida em quatro camadas de 0,01 m. O pH em
H2O foi determinado em laboratório seguindo metodologia da Embrapa, (2017). As
amostras de solo foram coletadas e georreferenciados por meio de um receptor GPS
em amostragem sistemática sobre as intersecções de um grid amostral (10 x 10 m).
A análise geoestatística foi realizada a partir do ajuste de um modelo matemático
(gaussiano, esférico ou exponencial) aos dados, sendo definidos os seguintes
parâmetros do semivariograma: efeito pepita (C0), patamar (C0 + C) e alcance (a).
Os modelos foram ajustados pelo software GS+, versão 7. Para o grau de
dependência espacial (GDE), utilizou-se a classificação de Cambardella et al. (1994)
que consiste na razão entre o efeito pepita (Co) e o patamar (Co + C), sendo
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considerada fraca para GDE superior a 75%, moderada entre 25 e 75% e forte para
GDE inferior a 25%. Posteriormente, realizou-se a interpolação pelo método da
krigagem ordinária, por meio do software Surfer, versão 11.

3. Resultados e Discussão
Os resultados referentes à análise descritiva dos dados de pH do solo são listados na
Tabela 1. Os valores máximo e mínimo observados para o pH do solo foram de 7,15
e 4,16 respectivamente, e média de 6 para todas os piquetes.
Tabela 1 - Parâmetros da estatística descritiva da variável pH do solo nas profundidades
do solo.
Profundidade (m)

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

Média

6

6

6

6

Mínimo

5,3

4,16

4,23

4,22

Máximo

6,64

7,08

7,15

7

CV %

5,05

7,95

9,69

10,29

CV: coeficiente de variação (%).

Esses resultados evidenciam a amplitude de valores encontrados na área e demonstra
que a média de pH em cada piquete pode mascarar os valores calculados abaixo de pH
5,05 que caracterizam acidez elevada. Foi constatado CV entre 5 e 10,29 %, o que para
análise em laboratório pode ser considerada alta.
A fim de analisar a variabilidade espacial do fenômeno espacial, utilizou-se os
parâmetros do semivariograma (tabela 2). Foi verificado em todas as profundidades
do solo que todos os modelos ajustados apresentaram GDE forte (GDE <25%). O
alcance de dependência espacial foi de 15 m até os 0,3 m de profundidade. Isso
mostra que até os 0,30 m a malha amostral de coleta do solo para análise de pH pode
ser maior que a utilizada neste experimento de (10 x10 m). De forma geral, as quatro
profundidades indicam a existência de dependência espacial para o pH do solo.
Tabela 2 - Modelos e parâmetros de semivariogramas ajustados aos valores obtidos do
pH do solo nas profundidades do solo.
Profundidade (m)
Modelo
a (m)
C0+C
C0
R2
RSS
GDE
Classe

0-0,1
Exp
15,60
0,09
0,0
0,63
3,02
90,5
forte

0,1-0,2
Exp
15,3
0,18
0,0
0,79
9,05
79,9
forte

0,2-0,3
Exp
15,6
0,23
0,0
0,78
1,72
100
forte

0,3-0,4
Gaus
568
1,48
0,18
0,99
1,28
87,8
Forte

Modelos: Esf: Modelo Esférico, Exp: Modelo Exponencial, Gau: Modelo Gaussiano; a:
alcance (m); (C0+C1): patamar; C0: efeito pepita, R²: coeficiente de determinação,
RSS: soma de quadrado de resíduo, GDE: grau de dependência espacial .
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As figuras 1 e 2 apresentam a variabilidade espacial para os valores de pH em diferentes
profundidades do solo, endo elas: 0-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,3; 0,3-0,4 m. Para a
construção dos mapas uma escala foi padronizada para fins comparativos entre as
camadas. Pela análise dos mapas observa-se uma tendência na escala de cores cinza
claro para maiores valores de pH acima de 6 e coloração que varia de cinza escuro ao
preto que significam menores valores de pH abaixo de 5.
Figura 1 - Mapa mapas de isocores da variabilidade espacial do pH nas profundidades do
solo 0-0,1 e 0,1-0,2 m.

Figura 2 - Mapa mapas de isocores da variabilidade espacial do pH nas profundidades do
solo 0,2-0,3 e 0,3-0,4 m.

Na figura 1, onde se encontram as duas primeiras superfícies do solo (0-0,1; 0,1-0,2 m)
pode ser observada uma pequena faixa mais escura na porção direita da área de
pastagem, a qual indica um solo mais ácido onde há necessidade de correção,
entretanto a maior porção de faixas de pH encontra-se entre 6,0 e 6,5 nas quais ainda
não há necessidade de correção, todavia, são áreas que requerem um monitoramento
constante, já que o pH se encontra próximo de seu limite de intervenção. De acordo
com Souza et al. (2010), o conteúdo de nutrientes disponível para a planta é muito
sensível às mudanças de pH do solo, e tem sua faixa ótima entre 5,5 e 6,5. Para
Carmo (2014) o pH é um parâmetro com grande importância no contexto da
fertilidade da solução do solo, pois tem participação direta na concentração de íons,
absorção e a disponibilidade de nutrientes (macro e micronutrientes). Portanto, os
valores de pH próximos da neutralidade promovem uma maior disponibilidade de
nutrientes, além de facilitar a absorção pelas raízes das plantas (Costa et al., 2019).
Na figura 2, é perceptível a visualização de valores de pH variando entre 4 e 5, indo da
porção central à direita da área de pastagem, indicando também uma possível zona
de manejo apresentando maior acidez e possível correção diferenciada em relação ao
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restante da área. Segundo Sobral et al. (2015), essa faixa de pH indica a presença de
alumínio trocável (Al+3), estando intimamente relacionado com a disponibilidade de
nutrientes no solo. Segundo Polesso (2021), mesmo sendo um processo natural, a
acidificação do solo pode ocorrer de forma acelerada em solos produtivos pela
intensificação do uso, devido a lixiviação de cátions básicos causada pelas chuvas,
absorção de nutrientes pelo sistema radicular das plantas e uso de fertilizantes
nitrogenados. Por meio da análise periódica do solo, pode-se diminuir sua acidez
pelo uso de calcário, evitando a perda de qualidade produtiva associada à
acidificação (Prochnow e Cantarella, 2015).
A visualização dos mapas forneceu informações capazes estabelecer relações entre o pH
e a produtividade da forragem, identificando locais com potencial de melhor
fertilidade do solo. A variabilidade espacial do pH evidenciada neste trabalho
revelam possíveis zonas de manejo que são de fundamental importância para o
aprimoramento do uso ideal do manejo do solo, permitindo um manejo químico mais
localizado de acordo com a necessidade de cada subárea de solo dentro dos piquetes.

4. Conclusão
Os semivariogramas foram eficientes em caracterizar a variabilidade espacial do
pH. Os mapas de distribuição espacial permitem diagnosticar zonas com
níveis críticos pH. O comportamento eletroquímico do solo avaliado indica a
necessidade de adotar práticas de manejo corretivas que permitam o aumento
da capacidade de troca de cátions e, consequentemente, um aumento na
qualidade do solo.
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Palavras-chave: Barragem de rejeitos, desastre ambiental, índice de qualidade da água.
O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, é o
principal desastre ambiental do Brasil e afetou diretamente a bacia hidrográfica do rio
Doce. Diante disso, com a realização do presente estudo, objetivou-se avaliar o efeito do
rompimento da barragem na qualidade da água de um trecho do rio Doce, localizado
entre os municípios de Governador Valadares e Resplendor. Para alcançar o escopo do
trabalho, utilizou-se dados de 2011 a 2020 (antes e após o desastre ambiental) de cinco
estações de monitoramento do IGAM, das variáveis sólidos suspensos totais (SST),
sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos totais (ST), condutividade elétrica (CE),
cloretos (Cl-), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio
(DQO), pH, oxigênio dissolvido (OD), fósforo (P), nitrato (NO3-), turbidez e clorofila. Além disso, as variáveis monitoradas foram avaliadas em relação ao Índice de
Qualidade da Água (IQA), ao Índice do Estado Trófico (IET) e ao percentual de
amostras que violaram os limites legais da Deliberação Normativa Conjunta
COPAM/CERH-MG nº 01/2008 para rios de Classe 2, uma vez que as águas do rio
Doce ainda não possuem proposta de enquadramento aprovada. As variáveis SST, SDT,
ST, CE, Cl-, DQO, pH, P e turbidez diferiram estatisticamente (teste de Wilcoxon, 5 %
de significância), evidenciando a influência do evento na qualidade da água. Em relação
a todo período analisado, Cl-, NO3- e OD estiveram em consonância com a norma em
todas amostragens e a turbidez foi o parâmetro de maior desconformidade. Não houve
interferência sensível nos valores de IET, contudo o rompimento da barragem impactou
diretamente o IQA do período chuvoso daquele ano hidrológico. De forma geral, as
variáveis que se relacionam aos sólidos presentes no curso d’água foram as mais
afetadas pelo desastre ambiental, no entanto, essa influência se mostrou pontual, sendo
observada uma atenuação natural do rio com retorno gradual as características
anteriores ao rompimento da barragem.
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O poli(ácido lático) (PLA) é um polímero biodegradável obtido principalmente
de fontes renováveis, a partir da fermentação de carboidratos de origens vegetais, como
por exemplo o milho. Normalmente o PLA é descartado em condições de
compostagem, onde ocorre sua biodegradação num curto espaço de tempo. O processo
de biodegradação resulta em alterações nas propriedades mecânicas dos materiais,
surgimento de fissuras, rachaduras, desbotamento da cor, diminuição da viscosidade e
massa molar, reduzindo seu tempo de vida útil, produzindo dióxido de carbono, água e
húmus. Uma das mais difundidas aplicações do PLA é sua utilização como matériaprima na forma de filamento para impressão 3D. Com o propósito de aprimorar
alternativas de destinação final para o resíduo do PLA, confirmar e minimizar seus
efeitos no meio ambiente, este trabalho tem o objetivo de conhecer o comportamento de
biodegradabilidade do resíduo de materiais de PLA impressos em 3D, durante o
processo de compostagem em dois tipos de solos: solo de aterro sanitário com chorume
e solo de jardim, num período de biodegradabilidade de 90 dias e 120 dias, seguindo os
padrões de compostagem da ISO 14855-2, (2018). Ao longo do processo, vem sendo
utilizado um equipamento medidor de temperatura do solo, pH, umidade e luminosidade
do ambiente, a fim de controlar esses parâmetros diariamente e obserar a influência
dessas variáveis nos resultados. Ao final do tempo de biodegradabilidade estipulado,
será avaliada as propriedades físicas e químicas do material, por meio de ensaio
mecânico de flexão, microscopia ótica de varredura, espectroscopia de infravermelho,
análise de cor, análise de massa, análise termogravimétrica, calorimetria exploratória
diferencial e difratometria por raio X. Como o PLA é um material biodegradável,
espera-se que ao longo do período de biodegradação, os testes laboratoriais revelam
alterações consideráveis em suas características físicas e químicas, se tornando um
material mais frágil, e que no período total, de 120 dias, ele alcance um elevado índice
de degradação. Além disso, espera-se que haja diferença de biodegradabilidade no
material de um solo para o outro, pois no solo do aterro com chorume comparado com o
solo de jardim, pode haver alteração da composição microbiana, podendo resultar em
aceleração ou redução na taxa de biodegradabilidade.
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Palavras-chave: microalgas, recuperação de recursos, solventes, tratamento de efluentes.
O efluente de cabine de pintura (ECP) é uma água residuária produzida durante o
processo de envernizamento de móveis da indústria moveleira. Possui baixos teores de
nutrientes além de solventes em sua composição. As microalgas são microrganismos que,
durante seu desenvolvimento, assimilam os nutrientes do meio em que são cultivadas, e
quando submetidas à efeitos de estresse, produzem pigmentos naturais, como os
carotenoides. A presente pesquisa objetivou avaliar o efeito de diferentes misturas de ECP
e esgoto doméstico (ED) no crescimento algal e no acúmulo de carotenoides pela
biomassa de microalgas, a fim de propor um tratamento conjunto simples e de baixo custo
do ECP produzido no Polo Moveleiro de Ubá, MG. Foram preparadas triplicatas, em
frascos de 400 mL, de 8 diferentes composições de misturas, que variaram de 0 a 100%
de ECP (0%, 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75% e 100%), e a cada dois dias, foram realizadas
análises de clorofila-α (chl-α) e carotenoides via espectrofotometria. Como resultados,
observou-se que a mistura de 25% de ECP foi a combinação ótima de crescimento algal
e produção de carotenoides, na qual foram produzidas as maiores concentrações de
carotenoides (9,9 mg/L) e chl-α (5,6 mg/L) resultando em produtividades máximas de 0,6
e 0,7 mg/L.dia, respectivamente. Esta combinação foi seguida pelas composições de 50 e
10%, com resultados de 9,1 e 6,7 mg/L respectivamente para carotenoides e 3,9 mg/L em
ambos para chl-α. Entretanto a mistura de 100% de ECP mostrou-se ineficiente para o
crescimento das algas atingindo valores máximos de 0,5 mg/L de carotenoides e 0,3 mg/L
de chl-α. Concluiu-se que concentrações entre 10% e 75% de ECP apresentaram efeitos
positivos de incremento do crescimento algal, possivelmente pela presença de solventes
orgânicos em sua composição que agem como fonte de carbono complementando a
carência desse nutriente no ED. Por outro lado, verificou-se que concentrações acima de
75% de ECP podem causar inibição do crescimento algal, provavelmente devido à falta
de nutrientes básicos para o desenvolvimento das microalgas, como o nitrogênio e o
fósforo, além da toxicidade dos solventes.
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Palavras-chave: Deposição Atmosférica Total, Sazonalidade, PMF.
A deposição atmosférica é um mecanismo chave para a ciclagem de compostos
químicos entre os ecossistemas ambientais e fornece informações úteis que
alimentam modelos receptores para identificar a distribuição de fontes de poluição.
Nesse estudo foi investigada a variação sazonal de fontes da deposição atmosférica
total, em Lavras – MG. Uma série de 71 amostras foram coletadas entre outubro de
2017 e outubro de 2019, nas quais foram realizadas medidas de pH e quantificação
das espécies por cromatografia iônica. Para atender aos critérios de qualidade
sugeridos pela Organização Mundial de Meteorologia calculou-se o balanço iônico e
63 amostras foram validadas. O valor médio de pH foi 5,99 (5,50 – 8,46) e a maioria
das amostras de deposição (97%) foram alcalinas (pH> 5,60). O perfil dos íons, em
média ponderada pelo volume, foi descrito da seguinte forma: Ca2+ (46.5)>Cl(18.7)>Na+ (16.3)>NH4+ (15.3)>Mg2+ (12.6)>NO3- (10.1)>K+ (5.42)>SO42- (3.90)
µmolL-1. O modelo EPA PMF 5.0 foi adotado para quantificar as fontes de emissão
das espécies iônicas medidas e uma solução ótima de 3 fatores com um valor Q
mínimo de 7416,3 foi encontrada. O fator 1, denominado processos atmosféricos de
neutralização, respondeu por 53% da soma dos íons medidos e foi dominado por
Ca2+ (81%), NO3- (79%) e SO42- (68%). O fator 2, nomeado como processos crustais
e incêndios, explicou 34% dos íons medidos e foi dominado por Na+ (83%), Cl(82%) e K+ (65%). O fator 3, classificado como produção e aplicação de fertilizantes
explicou 13% dos compostos iônicos e foi dominado por NH4+ (87%) e Mg2+ (68%).
A fim de quantificar a influência sazonal de cada fator, foram calculadas as medianas
das contribuições dos fatores para o período seco (abril – setembro) e para o período
chuvoso (outubro – março). Foi observado que os fatores 1 e 2 apresentaram maiores
contribuições no período seco (72% e 68%, respectivamente), enquanto o fator 3
apresentou maior contribuição no período chuvoso (69%). Nota-se que os processos
de neutralização, processos crustais e incêndios são dominantes na estação seca e a
produção e aplicação de fertilizantes é dominante na estação chuvosa. Portanto, esses
resultados fornecem informações críticas para a formulação de políticas que visem à
redução das emissões de poluentes inorgânicos na região de Lavras-MG.
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Microplásticos (MP) são poluentes onipresentes no qual não há nenhuma
metodologia padronizada para a identificação e quantificação. Desta forma, quatro
metodologias para a remoção de matéria orgânica foram utilizadas para avaliar o
comportamento do poliestireno expandido (EPS) sob a ação dos reagentes químicos
utilizados, a taxa de recuperação de MP e a influência do material orgânico e inorgânico
no peso final das amostras.
Três tipos de amostras foram preparadas. A primeira continha somente partículas
de EPS obtidas através da fragmentação de embalagens alimentícias (MP), a segunda
possuía solo argiloso e casca de árvore trituradas (SMP) e a terceira era constituída de
ambas as amostras anteriores (CMP). Primeiramente, as amostras passaram por uma
peneira com malha de 1 mm, onde o material retido foi descartado. O material que passou
pela peneira foi submetido a quatro metodologias. Na metodologia 1, as amostras foram
submetidas a uma solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) e sulfato de ferro (FeSO4),
onde foram aquecidas durante 30 minutos em um agitador magnético com temperatura
de 60°C e, posteriormente, mantido a temperatura ambiente durante 24 horas. Na
metodologia 2, o ácido nítrico (HNO3, 30%) foi inserido nas amostras. Na Metodologia
3 foi adicionado a solução de dicromato de potássio (K2CR2O7) e sulfato de prata
(Ag2SO4). Metodologia 4, adição de hidróxido de potássio (KOH) nas amostras. As
metodologias de 2 a 4 foram mantidas na estufa durante 24 horas sob temperatura de
60°C. Posteriormente, o material flotado foi recolhido e filtrado em um papel filtro com
porosidade de 10 μm. Por fim, as amostras foram secas em estufa durante 24 horas com
temperatura de 60°C. Os testes estatísticos foram realizados com o software Statistica 10.
O teste Analysis of Variance (ANOVA) foi aplicado para observar a influência das
metodologias nos microplásticos. Posteriormente foi aplicado o teste de Tukey para
identificar as médias que diferem-se entre si.
A aplicação das metodologias 1, 2, 3 e 4 resultaram na redução do tamanho das
partículas de EPS em 7,06% ± 11,55%, 9,31% ± 12,69%, 40,63% ± 18%, 12,03% ±
17,21%, respectivamente. Desta forma, a metodologia 3 diferenciou estatisticamente das
metodologias que utilizaram o HNO3 e H2O2. Além disso, a taxa de recuperação de MP
foi estatisticamente menor quando aplicado a metodologia 3, onde somente 92,37% ±
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0,42% das micropartículas de EPS foram recuperadas. A metodologia 4 obteve a maior
taxa de recuperação de MP com 99,42% ± 0,21%. Com relação as amostras SMP, a
metodologia 4 reduziu em 99,67% ± 0,17% a quantidade do material inorgânico e
orgânico.
Desta forma, a metodologia 3 não apresentou resultados satisfatórios, pois a ação
oxidativa do K2CR2O7 e Ag2SO4, reduziu o tamanho das partículas, dificultando a
identificação do MP. Enquanto a metodologia 4 foi mais eficaz na recuperação de MP e
na redução do material inorgânico e orgânico presentes nas amostras. Apesar das altas
taxas de recuperação de EPS, ainda há a necessidade de verificar essas metodologias com
polímeros com densidades maiores, visto que a densidade do EPS é 0,02 g/cm3.
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A polpação Kraft é o processo de produção celulósica mais difundido e utilizado
para produzir produtos como a celulose e diversos tipos de papel ao redor do mundo.
Este processo engloba, principalmente, a digestão da madeira em uma solução de
sulfeto de sódio e hidróxido de sódio, deslignificação, depuração e lavagem,
branqueamento, secagem, enfardamento, recuperação química e caldeira de biomassa.
As indústrias de papel e celulose sempre foram consideradas um forte setor para a
economia desde o século XVIII, entretanto, apenas a partir da década de 60 iniciou-se a
implementação do raciocínio científico no processo de fabricação. Com a revolução
cientifica e tecnológica veio a tarefa de reconhecer os impactos ambientais
significativos dos usos de recursos não renováveis e suas emissões para a atmosfera e
corpos d`água. A ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é baseada
cientificamente na determinação de encargos associados a um produto, serviço ou
processo, desde seu início até o descarte, ou seja, tem um papel fundamental na
avaliação e tomada de decisões quanto a relação indústria e meio ambiente. O estudo
teve como objetivo analisar, de forma simplificada, a influência e relação das áreas
linha de fibras e recuperação química quanto a ACV. Sendo assim, as caracterizações
das entradas e saídas de cada estágio das áreas serviram de base de dados para
alimentação do software GaBi, utilizadando a metodologia ReCiPe 2016 V1.1 Midpoint
para análise. Observou-se que, no processo convencional de polpação Kraft, o potencial
de aquecimento global da caustificação/forno de cal foi de 27 kg de CO2 equivalente,
enquanto a acidificação potencial quanto aos gases foi de 6,4 kg de SO2 equivalente. Por
fim, conclui-se que, em indústrias modernas, o processo que produz CO2 em um dos
estágios da recuperação química é captado e direcionado como um subproduto para a
produção de carbonato, assim como, o potencial de acidificação sofre redução ao
queimar os gases do processo com base em SO2 na caldeira de recuperação.
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O Brasil é um dos países que mais investem na produção de biocombustíveis.
Durante a fabricação do etanol de cana-de-açúcar é gerado a vinhaça, água residuária
utilizada principalmente na fertirrigação de canaviais. A vinhaça possui altos teores de
matéria orgânica, sais, nutrientes e acidez, o que lhe confere elevado potencial poluidor
do solo e corpos d’água, sendo necessário seu tratamento antes da disposição final no solo
agrícola. Uma das técnicas possíveis é a digestão anaeróbia em biorreatores, que consiste
na biodegradação da matéria orgânica do substrato e a sua conversão em metano, o que
permite a recuperação energética da água residuária. Entretanto, devido às suas
características físicas e químicas, a vinhaça in natura pode inibir os microrganismos
anaeróbios e cessar o tratamento. Portanto, estratégias que visem viabilizar o tratamento
anaeróbio da vinhaça tornam-se necessárias. Nesse sentido, o presente estudo avaliou,
durante dois meses, o desempenho da codigestão anaeróbia de vinhaça de cana-de-açúcar
e água residuária agroindustrial do ramo alimentício (mistura 50:50 v/v) em um reator do
tipo Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) em escala piloto (16 L), com controle de
alcalinidade (0,3 gNaHCO3.gDQO-1), vazão afluente de 3,6 L.d-1, tempo de detenção
hidráulica de 4,44 d e carga orgânica volumétrica de 1,5-2,0 kgDQO.m-3.d-1. As remoções
máximas de poluentes foram: demanda química de oxigênio (81%), acidez (53%), sólidos
suspensos totais (66%) e voláteis (75%), nitrogênio amoniacal (50%) e total Kjeldahl
(73%), fósforo total (69%), potássio total (2%), fenóis (77%) e sulfatos (67%). Ademais,
a produção e produtividade máximas de metano foram de, respectivamente, 4,88 LCH4.d1
e 270 mLCH4.gDQOrem-1. O biogás produzido teve concentrações volumétricas de até
67,36% de CH4, 10,49% de CO2, 1,15% de O2 e 19 ppm de H2S. A partir dos resultados,
conclui-se que a adição da água residuária agroindustrial do ramo alimentício foi
importante para a estabilização do processo de digestão anaeróbia da vinhaça no sistema,
permitindo níveis satisfatórios de remoção de poluentes e de produção de biogás.
Recomenda-se futuramente estudos práticos sobre o tratamento anaeróbio da vinhaça com
a adoção de outras estratégias operacionais, objetivando maior recuperação energética e
a redução de impactos ambientais oriundos da aplicação da água residuária no solo.
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Palavras-chave: disposição de resíduos sólidos, metais pesados, água subterrânea
A disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em vazadouros, comumente
chamados de “lixões” foram e ainda são alternativas que causam uma série de prejuízos
ambientais, como a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O município de
Nepomuceno utilizou uma área de 9 ha para dispor o RSU durante 15 anos. Neste
contexto, objetivou-se verificar a ocorrência de contaminação da água subterrânea e da
água superficial mais próxima deste lixão encerrado. Para tal, foram coletadas amostras
de água subterrânea em três dias no período seco de julho a agosto, em três poços de
monitoramento à jusante do maciço, sendo eles: P2 localizado em cota coincidente ao
maciço, P3 localizado em cota inferior ao maciço e P4, uma captação de água para
abastecimento da usina de triagem de RSU localizada na mesma área. As amostras de
água superficial foram coletadas em uma surgência de água em brejo (S1) e um curso
d’água jusante de duas represas artificiais particulares para criação de patos, gansos e
tilápias (S2). Não foi possível realizar a coleta de água subterrânea a montante do maciço,
pois o poço encontrava-se seco. Foram analisadas as variáveis pH, condutividade elétrica,
turbidez, sólidos totais, sólidos dissolvidos, DQO, DBO, Nitrogênio total, Nitrogênio
amoniacal, Nitrato, Fósforo total, Ferro total, coliformes totais, coliformes
termotolerantes e metais (Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Mercúrio e Zinco) conforme
Standard Methods. Os resultados demonstraram contaminação por cádmio e chumbo nos
três poços de monitoramento e nas águas superficiais, provavelmente em decorrência dos
resíduos aterrados, em especial: baterias/pilhas, plásticos, ligas metálicas, pigmentos,
resíduos de galvanoplastia, tintas, impermeabilizantes e anticorrosivos. No entanto, a
fonte destes metais pode também estar relacionada à lavoura de café situada à montante
do lixão, devido ao uso de defensivos agrícolas, principalmente inseticidas. Observaramse valores acima dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 396/2008 em
ferro total nos poços P3 e P4 e presença de coliformes termotolerantes no poço P3. Os
inconvenientes da presença de ferro na água dizem respeito à cor, sabor, cheiro e riscos
de incrustações em tubulações, sem, no entanto, apresentar riscos sanitários. Quanto às
águas superficiais, observou-se que os valores de DBO, Turbidez e Coliformes
Termotolerantes obtidos estavam acima do limite estabelecido pela CONAMA 357/2005
- Classe 2, o que pode estar relacionado à criação de animais do entorno. Para uma
avaliação conclusiva da ocorrência de contaminação ser proveniente do lixão de
Nepomuceno, será necessário obter resultados dos mesmos pontos de coleta no período
chuvoso, incluindo amostragem no poço de montante.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da Nouwskardia em parceria
com CONSANE e Prefeitura Municipal de Nepomuceno.
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Área do trabalho: Mestrado em Engenharia Ambiental - Programa de Pós Graduação
em Engenharia Ambiental.
As lagoas de Alta Taxa (LATs) compreendem um dos tipos de sistema de
cultivo algal, fornecendo tratamento para diversos efluentes com eficiência e economia.
Entender as limitações e os mecanismos do processo fotossintético, assimilação de
nutrientes, degradação de compostos orgânicos e consequente crescimento são
fundamentais para o tratamento de águas residuais e alta produtividade de biomassa. O
estudo objetivou analisar como a manutenção da temperatura e o tempo de detenção
hidráulica (TDH) influenciam na produtividade de biomassa, assim como na remoção
de nutrientes. Sendo assim, as algas foram cultivadas em LAT com o efluente do
Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) da Estação de Tratamento de Esgoto da
Universidade Federal de Lavras, seguindo 4 fases: Fase 1 – temperatura variável e TDH
de 10 dias; Fase 2 – temperatura variável e TDH de 5 dias; Fase 3 – temperatura
constante em 28 ºC e TDH de 5 dias; Fase 4 – temperatura constante em 28 ºC e TDH
de 10 dias. Os resultados mostraram que a fase 3 apresentou maior produtividade em
7.57 g/m²/dia e clorofila-a em 1.37 mg/L, com eficiência remoção de nutrientes quanto
a fósforo total, fósforo solúvel, nitrogênio amoniacal e demanda química de oxigênio
(DQO) em, respectivamente, 14.49, 15.72, 67.64 e 72.94%. Já a fase 4 mostrou a
clorofila-a quantificada em 2.83 mg/L e produtividade em 6.29 g/m²/dia, com eficiência
de remoção em, respectivamente, 22.08, 13.51, 64.22, 73.33%. Por fim, conclui-se que
a manutenção de temperatura em 28 ºC foi fundamental para maior produtividade e
similar remoção de nutrientes. Destaca-se que o TDH influenciou na quantidade de
clorofila-a encontrada no meio de cultura, diferenciando em 48.4% de aumento entre as
fases 3 e 4.
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Palavras-chave: Mineração, segurança de barragens, gestão de riscos.
A mineração é um dos setores econômicos de maior relevância na economia do país,
contudo também se destaca pelo seu potencial degradador ao meio ambiente.
Transforma a paisagem do local, aumenta o tráfego de veículos, eleva a presença de
particulados no ar, entre outros possíveis impactos. A respeito do subproduto resultante
da explotação de minério, ainda que haja esforços na otimização do beneficiamento e
reaproveitamento dos resíduos, a maioria do rejeito ainda é disposta em obras que
apresentam risco socioambiental, as barragens. Assim, objetivou-se avaliar
quantitativamente as barragens de mineração presentes em solo brasileiro, utilizando
referências da literatura, considerando critérios de método construtivo, risco e dano
potencial associado (DPA). A metodologia aplicada se deu pela extração de dados da
interface pública do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM),
propriedade da Agência Nacional de Mineração (ANM) e manipulação via software
Microsoft Excel. Em outubro/2021, o SIGBM contabilizava 895 barragens cadastradas,
das quais 50% estavam inseridas no Plano Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB). Os estados federativos com mais estruturas eram Minas Gerais (352), Mato
Grosso (135) e Pará (112). Do total de barragens, 24% armazenavam rejeito de minério
de ferro, das quais 87% estão em Minas Gerais. O método construtivo aplicado em 7%
das barragens foi “alteamento a montante ou desconhecido”, à exemplo das barragens
de Mariana e Brumadinho/MG que se romperam. Do total, 11% das estruturas
apresentaram categoria de risco e DPA entre médio e alto, 47% delas apresentando
nível de emergência. Atualmente, o volume total de rejeitos armazenados supera 3,8
bilhões de m3. Diante do panorama apresentado, observa-se a necessidade de utilizar
estratégias para aumentar a segurança das barragens e reduzir a quantidade de material
acumulado, modificando o processo de beneficiamento e/ou aproveitamento os rejeitos.
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Palavras-chave: Universalização do acesso à água, qualidade de água, potabilidade.
O acesso à água potável é um direito assegurado pela ONU, todavia, tem sido violado
em muitos países. No Brasil, a universalização dos serviços de saneamento básico e do
abastecimento de água enfrenta desafios e ainda não é uma realidade. Diante disso, o
presente estudo avaliou a aplicação de tecnologias de tratamento de água no Brasil, por
meio de análises temporais e regionais de abrangência, para o período de 2014 a 2020.
Os dados de tratamento e parâmetros de qualidade de água foram obtidos do Portal
Brasileiro de Dados Abertos do governo federal e analisados quanto: à abrangência dos
municípios que forneceram informações, às fontes de captação predominantes e
aplicação das etapas de desinfecção e filtração. Para manipulação dos dados foi
utilizado o software Microsoft Excel, enquanto que a significância estatística da
variação dos dados foi avaliada no software R, onde foram aplicados os testes de
Wilcoxon/Mann-Whitney e t de student, à 5% de significância. A análise temporal das
informações de tratamento e dos parâmetros de qualidade da água não apresentou
diferença estatística significativa, mas diferiu estatisticamente entre as regiões. As
captações de água no Brasil se mostraram essencialmente subterrâneas, dado que
aproximadamente 84,4% dos municípios utilizaram esta tipologia, sendo 82,6%
exclusivamente subterrâneas. As regiões nordeste e sul assumiram comportamento
contrário ao esperado para captações que demandam filtração, com aumentos de 9,8 e
1,3% na ausência desta técnica, enquanto a região norte não aplicou desinfecção em
88,4% das suas captações no período. Ainda com sensível redução de captações sem
filtração e desinfecção no sudeste, esta região e o nordeste foram os maiores
contribuintes em ausência destas etapas, assim, infere-se que o destaque negativo tenha
relação com a densidade de municípios. Em suma, o perfil de tratamento de água no
Brasil evidencia a necessidade de ampliação no fornecimento de água potável no país,
especialmente nas regiões norte e nordeste, bem como a necessidade de melhoria na
qualidade deste serviço para promover a universalização do acesso.
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Palavras-chave: Saneamento, qualidade ambiental, recursos hídricos
A Bacia do Rio Grande subdivide-se em 14 unidades de gestão de recursos
hídricos, sendo 8 em território mineiro e 6 no estado de São Paulo, sendo que a Bacia do
Rio das Mortes (também chamada de Vertentes do rio Grande) constitui a Unidade de
Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) GD2. Em seu interior estão
presentes terras de 42 municípios, sendo que desses, 29 lançam ali seus efluentes
sanitários. O lançamento de esgotos sanitários in natura, ou tratados de forma
insatisfatória, constitui uma das principais formas de degradação da qualidade ambiental
de recursos hídricos. O objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar a cobertura
do tratamento de esgotos sanitários dentro da bacia. Para se traçar o panorama da
geração e tratamento de esgotos sanitário, consultou-se os dados do Sistema Nacional de
Informações sobre o Saneamento – SNIS, referentes ao ano de 2018. Das 29 sedes
municipais que fazem a disposição de águas residuárias na bacia, apenas 12 possuem
alguma forma de tratamento. Soma-se a este panorama, o fato de que o tratamento,
muitas vezes, não atende a uma parcela significativa da população ou é feito em nível
insuficiente para atender aos padrões ambientais. A parcela da população urbana
residente na bacia que é atendida por tratamento de esgotos é de apenas 33,5 %. Os
municípios que possuem geração de esgoto sanitário mais expressiva na bacia são
Barbacena, São João Del-Rei e Lavras. O município de Barbacena trata somente 22 %
do esgoto sanitário gerado por seus 138.000 habitantes. São João Del-Rei trata somente
30 % do esgoto sanitário gerado por seus 91.000 habitantes. Os dados oficiais mostram
que o município de Lavras trata todo o esgoto gerado pela sua população urbana de
98.500 habitantes, entretanto, análises das águas do ribeirão Vermelho, que recebe os
despejos, levantam dúvidas quanto a eficiência do tratamento. Este estudo mostrou a
carência dos municípios integrantes da bacia com relação ao tratamento de seus
despejos sanitários, evidenciando a necessidade urgente de investimentos maciços em
coleta e tratamento de esgotos, visando garantir a proteção dos recursos hídricos
utilizados como corpos receptores.
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Palavras-chave: Remoção de nutrientes, SAC-BR, capacidade de absorção.
A contribuição de plantas no desempenho dos sistemas alagados construídos (SACs) é
influenciada por alguns fatores como tempo de detenção hidráulica (TDH), cargas
aplicadas, configuração e presença de meio suporte. Dessa forma, com a realização do
presente trabalho objetivou-se avaliar a produtividade e capacidade de extração de
nutrientes do capim-vetiver cultivado em sistemas alagados construídos do tipo bio-rack
(SAC-BR), operando no tratamento de esgoto da UFLA, em duas fases distintas de
funcionamento. Para confecção dos sistemas, em escala experimental, foram utilizadas
bombonas com capacidade de 100 L, altura de 0,65 m, diâmetro interno de 0,45 m, e
área superficial de 0,16 m2 preenchidas com 12 tubos de PVC perfurados e plantados
com capim-vetiver. Na Fase 1 foram avaliados os SAC-BR (A, B, C e D),
respectivamente, com TDH de 6, 12, 24 e 48 h, e na segunda fase, os SAC-BR TP e
TPB, com TDH de 48 h, contendo tubos e plantas, e com a presença de tubos, plantas e
inserção de brita como meio suporte, respectivamente. Foram realizados cortes da parte
aérea das plantas a cada 45 dias e avaliada a produtividade de matéria seca, teor de
nutrientes e capacidade extratora de nitrogênio (N) e fósforo (P). As análises estatísticas
foram realizadas utilizando testes paramétricos (Tukey e teste-t) e não paramétricos
(Mann-Whitney), respectivamente, para dados com distribuição normal e para aqueles
que não seguem a distribuição normal, utilizando o software Statistica. Com base nos
resultados obtidos observou-se que a produtividade do capim-vetiver cultivados em
SACs-BR foi influenciada por fatores como carga de nutrientes aplicada, condições
ambientais e período de avaliação. A alta densidade de plantas (150 plantas por m2)
pode ter causado a obtenção de baixos resultados de produtividade do capim-vetiver,
sendo que o SAC-BR A, àquele que recebeu maiores cargas de nutrientes durante todo
período avaliado, foi o que apresentou maior produtividade média de 226 kg ha-1 d-1. A
participação das plantas na remoção de nutrientes alcançou eficiências de remoção total
de N e P de até 15,0 e 6,9 %, sendo que os SAC-BR D, TP e TPB, com maiores TDH e
que receberam menores cargas, foram os que apresentaram melhor desempenho.
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Palavras-chave: Descomissionamento de Minas; Drenagem Ácida de Minas;
Sustentabilidade.
Apesar da sua indubitável relevância no setor econômico e social de muitos
países, a indústria mineradora é responsável pela geração de inúmeros impactos
ambientais, dentre os quais se destaca a ocorrência da Drenagem Ácida de Minas
(DAM). Partindo dessa premissa e diante da atual valorização da sustentabilidade, o
trabalho tem como escopo principal realizar uma busca bibliográfica a respeito da
utilização de resíduos de quartzito como componente de sistemas de cobertura, dado
que esta é a tecnologia mais aplicada no descomissionamento de minas, que tem como
propósito evitar a ocorrência da DAM. Para isso, foi realizado um levantamento nas
bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Portal de Periódicos
Capes, levando em consideração o âmbito nacional e internacional e o período de
referência de 2005 a 2021.
Após a realização de uma ampla busca acerca do assunto, observou-se que existe
um déficit de informações quando se trata da utilização de resíduos de quartzito
especificamente em sistemas de cobertura. No entanto, muitos autores realizaram
pesquisas e experimentos a respeito da utilização de sistemas de cobertura em rejeitos
de mineração como forma de minimizar a ocorrência da DAM. Os resíduos de quartzito
também estão presentes em diversos estudos que buscam avaliar suas propriedades com
as mais diversas finalidades: aplicação em pavimentos intertravados, em pavimentos
rodoviários, em tijolos, porcelanatos, entre outras.
De acordo com os trabalhos a respeito da utilização de sistemas de cobertura,
pode-se constatar que o desempenho de um sistema de cobertura pode ser quantificado
em função da percolação resultante (líquida) que atinge a pilha de rejeitos e este ser
classificado, segundo o manual de CANMET (2002), em qualidade moderada e
qualidade alta, tratando-se de um sistema de cobertura de qualidade moderada aquele
que permite uma percolação líquida aproximada de 11% e de alta qualidade aqueles que
permitem apenas 2% de percolação líquida.
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Em análise aos trabalhos que se tratam da caracterização do quartzito, pode-se
perceber que os resíduos desse material apresentam grande potencial de uso em sistemas
de cobertura, pois se trata de um material que apresenta boa absorção de água, alta
resistência mecânica, facilidade de quebra e possui alta resistência a ação de produtos
químicos. Entretanto, apesar das características favoráveis a esta aplicação, ressalta-se
que há a necessidade de realização de experimentações em laboratório, simulações e
testes práticos afim de confirmar os resultados satisfatórios da aplicação deste material
em sistemas de cobertura.
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Palavras-chave: esgoto universitário, coronavírus, wastewater-based epidemiology.
O esgoto contém grande diversidade de microrganismos, incluindo organismos
patogênicos como os vírus, sendo, portanto, um meio propício para identificação da
circulação de doenças infecciosas. Com a pandemia de COVID-19, técnicas de
recuperação, detecção e quantificação de vírus entéricos em amostras de esgoto foram
adaptadas para analisar a presença de material genético do SARS-CoV-2. Nesse sentido,
o monitoramento epidemiológico WBE (wastewater based epidemiology) do esgoto se
mostra uma ferramenta poderosa para rastrear e sinalizar de forma precoce a situação
epidemiológica da população, visto que as partículas virais do novo coronavírus podem
ser expelidas nas fezes e urina dos contaminados antes mesmo do surgimento de
sintomas e do diagnóstico clínico de COVID-19. Assim, com a realização do estudo,
objetivou-se realizar a detecção de RNA viral de SARS-CoV-2 em amostras de esgoto
provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto da Universidade Federal de Lavras
(ETE-UFLA). Durante os meses de maio a junho de 2021 – em que apenas atividades
essenciais foram realizadas no campus – foi feita a amostragem composta do afluente e
efluente da ETE-UFLA, durante um período de 8 horas (08 horas às 16 horas),
acondicionando-as em frascos de 5 L. Consequentemente, foi realizada semanalmente a
detecção do SARS-CoV-2, utilizando um método de baixo custo baseado na filtração
em membrana eletronegativa e extração do RNA viral absorvido na membrana, seguido
do ensaio de reação em cadeia de polimerase de transcrição reversa (RT-qPCR). A
análise quantitativa, em Cycle Threshold (Ct), apresentou valores de 32,15 e 36,19,
comprovando a presença do vírus em 20% das amostras afluente e em 14,2% das
amostras efluente à estação. Diante dos resultados, o presente estudo reafirma a
relevância da WBE como uma ferramenta epidemiológica para tomada de decisões
pelas autoridades sanitárias voltadas ao controle e ao combate da pandemia de COVID19 no campus universitário.
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A exposição à poluição atmosférica está presente no cotidiano da humanidade,
sendo em maior concentração em grandes centros urbanos. Estima-se que, anualmente,
7 milhões de óbitos prematuros decorrem da poluição do ar. Nessa perspectiva, o
objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento temporal da concentração de
poluentes para estações de qualidade do ar de Belo Horizonte/MG (Avenida do
Contorno e Delegacia Amazonas) e Vitória/ES (Jardim Camburi, Enseada do Suá e
Vitória Centro). O período do estudo compreende os anos de 2015 a 2019, e os
seguintes poluentes: material particulado (MP10), ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio
(NO2). Os dados foram obtidos no endereço eletrônico da Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam/MG) e Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA/ES)
em resolução horária e manuseados através da linguagem R. Dentre as análises
estatísticas, aplicou-se o teste de Mann-Kendall em conjunto com o Sen’s slope para
investigar se há tendência monotônica no período estudado. O MP 10 apresentou taxa
estatisticamente significativa para todas as estações. Para BH, a estação Avenida do
Contorno apresentou tendência de crescimento de 2,95 µg.m -3.ano-1, enquanto Delegacia
Amazonas apresentou tendência de decrescimento de 4,84 µg.m -3.ano-1. Para Vitória,
ambas estações apresentaram tendência de decrescimento, sendo a maior em Enseada do
Suá, com redução de 2,66 µg.m -3.ano-1. O O3 apresentou tendência de crescimento de
3,74 µg.m-3.ano-1 em Avenida do Contorno, enquanto não houve tendência significativa
para Delegacia Amazonas. Em Enseada do Suá foi identificada tendência de incremento
de 1,08 µg.m-3.ano-1. Para o NO2, ambas estações de BH apresentaram tendência
negativa, chegando a -1,72 µg.m-3.ano-1 em Avenida do Contorno. Em Vitória, ambas
apresentaram tendência positiva, chegando a 6,28 µg.m-3.ano-1 em Enseada do Suá. Os
próximos passos deste trabalho envolvem expandir o período, os poluentes e as estações
de qualidade do ar para as capitais da região Sudeste e Sul do Brasil.
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Área do trabalho: Mestrado em Engenharia Ambiental - Programa de Pós Graduação
em Engenharia Ambiental.
Na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar é produzido cerca de 15 L de
vinhaça a cada 1L de álcool. A vinhaça apresenta baixo pH, alta concentração de
matéria orgânica e nutrientes (N, P, K e compostos fenólicos), características que
podem prejudicar o meio ambiente quando descartada de forma inadequada. Estudos
buscam soluções para tratamento desse resíduo e uma das alternativas promissoras pode
ser o cultivo de microalgas, as quais apresentam capacidade de biorremediação e
possibilidade do uso da biomassa para produção de biocombustível. Assim, este estudo
objetivou identificar as melhores condições de cultura de microalgas sob diferentes
condições de crescimento utilizando vinhaça como matéria prima. Para tal, foram
realizadas 6 condições experimentais de cultivo: controle (100% BG11), 10% vinhaça +
BG11, 50% vinhaça + BG11, 100% vinhaça, 10% vinhaça + água destilada e 50%
vinhaça + água destilada, sendo que todos os cultivos receberam o inoculo a 10% (v/v)
do seu volume total. Os resultados mostram que o cultivo com 100% vinhaça e 50%
vinhaça (BG11 e água destilada) não apresentaram taxa de crescimento celular. O
cultivo com 10% vinhaça em BG11 apresentou melhor crescimento (µ máx = 0,48 d-1)
comparado ao cultivo com água destilada (µ máx = 0,23 d-1), verificando também maior
concentração de chl a (1,49 mg.L-1). Nos cultivos com 10% vinhaça (BG11 e água
destilada) e controle apresentaram 100% de eficiência de remoção de N-NH4+ e P.
Conclui-se que, os cultivos com adição de vinhaça em baixa concentração pode ser
viável para obter melhor crescimento microalgal, principalmente quando o meio é
enriquecido. Além disso, as microalgas se mostraram promissores na biorremediação da
vinhaça, podendo ser uma alternativa de tratamento do efluente.
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O potencial da fermentação probiótica de alimentos vegetais tem sido cada vez
mais investigado devido ao aumento na demanda por alimentos à base de plantas pelo
público vegano e flexitariano. O objetivo deste trabalho é estudar o processo de
fermentação com probióticos utilizando diferentes meios formulados a base dos extratos
da polpa de café(Coffea arábica), amêndoas do jerivá(Syagrus romanzoffiana) e farinha
de yacon(Smallanthus sonchifolius) através da aplicação de um planejamento
experimental Plackett e Burman 12 com 3 repetições no ponto central. Foram
fermentados 50 mL de meios formulados com Lactobacillus rhamnosus e
Bifidobacterium longum a 37ºC em anaerobiose, conduzidas até pH≈4,5, em triplicata.
As variáveis independentes foram: extrato da polpa de café(EPC), extrato da polpa de
café funcional(EPCF), extrato das amêndoas de jerivá(EAJ), farinha de yacon(FrY),
proporções de Bifidobacterium longum(BL) e Lactobacillus rhamnosus(LR) (BL/LR).
As dependentes foram pH, tempo de fermentação(t), crescimento de LR(CrsLR),
crescimento de BL(CrsBL), consumo de açúcares redutores totais(CART), consumo de
açúcares redutores(CAR), produção de exopolissacarídeos(PEPS) e produção de ácidos
totais(PAT). Após análise estatistica a 90% de confiança (p<0,100) concluiu-se que, as
variáveis independentes mais importantes foram EPC e FrY devido aos efeitos
significativos positivos que apresentaram na elaboração de um protótipo de bebida
simbiótica fermentada em menor tempo (t≈20h), com bom crescimento celular
(CrsLR/BL≈5LogUFC.mL-1), consumo de substrato (máxCART=68,032g/L e
máxCAR=43,225g/L) e geração de produtos como exopolissacarídeos
(máxPEPS=0,9g/L) e ácidos orgânicos (máxPAT= 1,08g/L).
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Palavras-chave: permeado de soro de leite; ácidos orgânicos; bactérias propiônicas.
A demanda por ácido propiônico tem aumentado muito nos últimos anos. Esse ácido é
muito utilizado nas indústrias de alimentos, química e farmacêutica. Atualmente, o
ácido propiônico é obtido por síntese química de matéria-prima derivada do petróleo
(matérias-prima não renovável), o que causa preocupação devido aos impactos
ambientais causados. Sendo assim, a obtenção de ácido propiônico via fermentação por
bactérias propiônicas utilizando matérias-primas renováveis é de grande interesse. Esse
trabalho teve por objetivo estudar a cinética da fermentação propiônica usando
permeado de soro de leite como fonte principal de carbono e Propionibacterium
frendenreichii. O experimento foi realizado em triplicata a 30 °C por 120 h em
erlenmeyers contendo 65 g L-1 de água de maceração de milho (AMM) e 40 g L-1 de
permeado de soro de leite (PSL) e carbonato de cálcio. A cada 24 h foram retiradas
amostras para análises de acidez total titulável, pH e lactose, e nos tempos de 0 e 120 h
para contagem celular, sendo o plaqueamento realizado em ágar lactato em anaerobiose.
Observou-se que a acidez aumentou de 0,7 g L-1 para 1,5 g L-1, houve declínio do pH de
5,88 para 5,35 e da concentração de lactose, de 57 g L-1 para 42 g L-1, em 120 h de
fermentação. Pode-se observar um crescimento total de bactérias propiônicas no
processo fermentativo de 8 Log UFC mL-1 para 11 Log UFC mL-1. Conclui-se então que
o PSL pode ser utilizado como fonte de carbono na fermentação propiônica e que a
AMM e PSL são subprodutos promissores da indústria alimentícia que podem ser
utilizados para uma produção mais sustentável de ácido propiônico.
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O benefício nutricional da romã (Punica granatum L.) não se limita ao arilo, nas frações
não comestíveis do fruto (casca, sementes e polpa), embora consideradas como resíduos,
podem ser encontradas quantidades significativas de compostos nutricionais e bioativos.
O presente trabalho possui o objetivo de avaliar o efeito do tempo no rendimento da
extração de sólidos solúveis da casca, polpa branca e semente de romã utilizando etanol
como solvente, determinando-se o tempo de equilíbrio prático. A romã foi adquirida no
mês de novembro de 2020. Os frutos foram processados no laboratório de Processamento
de Frutas e Hortaliças da Universidade Federal de Lavras, secos a 50°C utilizando estufa
de circulação de ar, moídos e peneirados obtendo tamanho de partícula menor que 170
mm de diâmetro. As extrações foram feitas utilizando erlenmeyer de plástico, encubados
a 30°C, sob agitação de 180 rpm e razão solvente soluto de 1:10. Uma alíquota contendo
a fase extrato foi obtida e quantificada após o tempo de extração. Em seguida o solvente
foi evaporado para obtenção da quantidade de sólidos solúveis no extrato. O rendimento
de extração foi obtido da razão da massa de sólidos solúveis do extrato em 100 gramas
da amostra seca. Foram utilizadas para estudo os tempos de 4, 16 e 24 horas de extração.
Os ensaios foram feitos em duplicata e avaliados pelo teste de média Tukey a 5% de
significância. Para a casca foram obtidos os rendimentos de 2,33±0,02%, 2,50±0,08% e
2,31±0,05%, para a polpa os rendimentos de 2,26±0,05%, 2,40±0,01% e 2,21±0,68% e
para semente os rendimentos de 2,37±0,13%, 2,68±0,11% e 2,62±0,06% para 4, 16 e 24
horas de extração respectivamente. Não houve diferença significativa entre os diferentes
tempos de extração e não houve diferença significativa nos rendimentos das diferentes
partes de romã utilizadas em cada tempo de extração. Tais resultados mostram que no
tempo de extração de 4 horas o sistema atinge um equilíbrio prático, sendo selecionado
para estudos do processo de extrações para estes materiais.
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Palavras-chave: Embalagens biodegradáveis e ativas, Degradação e Biodegradação de
Embalagens, Isoterma de Sorção, Parâmetros Termodinâmicos.
Como alternativa ao uso de materiais à base de petróleo, os cientistas vêm
estudando novos matérias e tecnologias, como as embalagens biodegradáveis ativas
derivado de polímeros de fontes naturais e agentes naturais antioxidantes, com o intuito
de aumentar a conservação dos alimentos. O objetivo deste trabalho é realizar estudos
físicos e termodinâmicos de embalagens biodegradáveis ativas a base de amido de
mandioca e agentes naturais antioxidantes (licopeno). Esta pesquisa está dívida em duas
etapas. Na primeira etapa será estudado a biodegradação das embalagens no solo, onde
as amostras serão inseridas no solo em uma profundidade de 17 cm por tempo
aproximado de 90 dias. A biodegradação dos filmes será determinada através de
análises visuais, químicas e físicas. A segunda etapa é referente a determinação das
isotermas de sorção de água e dos parâmetros termodinâmicos. As isotermas de sorção
de água descrevem a relação entre a atividade de água e o conteúdo de umidade de
equilíbrio do material a uma temperatura constante, sendo representada graficamente.
Já os parâmetros termodinâmicos indicam informações sobre a estabilidade das
embalagens, bem como sobre a espontaneidade ou não do processo de adsorção de
água. Para a obtenção das isotermas de sorção de água e das propriedades
termodinâmicas, as embalagens serão analisadas em diferentes condições de
temperatura variando de 5ºC, 15ºC, 25ºC em diferentes soluções salinas até as amostras
atingirem um peso constante. Após atingir o equilíbrio, será possível determinar o teor
de umidade absorvida e as propriedades termodinâmicas das embalagens. Com o
desenvolvimento desta dissertação espera-se verificar a biodegradação das embalagens
através de observações visuais, químicas e físicas. Para as análises de isoterma de
sorção de água é esperado que se encontre o melhor ajuste matemático que permita
estimar os valores de umidade da monocamada (Xm) com o aumento da temperatura.
Por fim, através das análises termodinâmicas espera-se fornecer uma visão detalhada da
interação na interface da água com as embalagens.
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prontos para consumo
O constante aumento do interesse da população por uma alimentação prática e ao
mesmo tempo mais saudável tem gerado um aumento na oferta e demanda de produtos
alimentícios prontos para consumo com propostas de valor de saudabilidade. Dentre
estes, os doces e sobremesas embalados e prontos para consumo têm ganhado cada vez
mais destaque. Estes produtos são destinados, em sua maioria, a atender nichos de
mercado mais específicos, exigentes e criteriosos, por essa razão, estudar e compreender
os diferentes perfis destes consumidores, bem como suas preferências e percepções em
relação a estes produtos se torna essencial no processo de desenvolvimento desses
produtos. Nesta pesquisa objetivamos elucidar as concepções de um doce saudável
ideal, de acordo com as demandas dos diferentes perfis de consumidores orientados à
saúde e ao bem estar. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário online,
respondido por 379 brasileiros com orientação à saúde e ao bem-estar. Três segmentos
de consumidores foram identificados baseado em suas diferentes motivações de
escolhas alimentares, no que tange a saúde e o bem-estar, bem como suas auto
percepções em relação a qualidade da alimentação, nível de atividade física, peso e
composição corporal. As escolhas alimentares do grupo B, maior grupo da pesquisa, são
mais motivadas pelo fator “Qualidade de vida”, enquanto que as escolhas alimentares
dos grupos A e C, são mais motivadas pelos fatores “Peso” e “Estética”. Os
consumidores que buscam “qualidade de vida” representaram 48% de todos os
entrevistados da pesquisa. Esses consumidores realizam suas escolhas alimentares
objetivando, principalmente, melhorar sua saúde, prevenir doenças e alcançar maior
longevidade. Esses dados indicam o potencial dos alimentos funcionais para esse nicho
de mercado. As percepções e preferências de cada grupo em relação aos ingredientes e
características de lanches doces saudáveis foram amplamente estudadas e traçadas, no
entanto, para todos os três grupos notou-se uma forte preferência por produtos assados,
ou chocolates, feitos com ingredientes naturais e que fossem “clean label”, ou seja, com
poucos ingredientes e sem nomes complicados na lista. Os rótulos “clean label” podem
ser portanto uma resposta promissora dos fabricantes de lanches doces saudáveis a uma
demanda crescente da sociedade por uma alimentação mais natural.
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Palavras-chave: spray cooling, sulfato ferroso, lipídeos, cera de abelha, manteiga de
cacau
A tecnologia de encapsulação tem sido utilizada em várias indústrias, com
aplicações diversas, como por exemplo, nas áreas farmacêutica, agrícola, alimentos e
cosmética. Entre as diversas técnicas utilizadas para microencapsulação, spray chilling,
também conhecido como spray cooling ou spray congealing, vem recebendo atenção
especial devido às suas vantagens em relação às demais técnicas. O processo consiste na
atomização de agentes encapsulantes, de fonte lipídica fundidos, em uma câmara de ar
frio com temperatura inferior ao seu ponto de fusão para permitir a solidificação da
matriz contendo o componente de interesse. Os materiais empregados como agentes
encapsulantes incluem as ceras, óleos e as gorduras de grau alimentício. Diante disso, o
objetivo deste trabalho foi produzir micropartículas contendo ferro, avaliar a utilização
de cera de abelha e manteiga de cacau como matriz carreadora e definir parâmetros do
processo de atomização. Foi avaliada a possibilidade real de produção das
micropartículas. Verificou-se a viabilidade da utilização dos mesmos parâmetros no
spray chilling para a mistura em diferentes proporções, sendo avaliada as misturas
contendo: 1:0, 1:1, 2:1 e 3:1 de cera de abelha e manteiga de cacau respectivamente.
Observou-se que uso das diferentes proporções estudadas de material carreador não
contribuíram para alterações no rendimento de produção das micropartículas, em
contrapartida, quanto maior adição de cera de abelha menor é a concentração de ferro.
Encapsulados produzidos pela técnica de spray chilling possuem grande potencial e
podem contribuir para a formulação de produtos inovadores.
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Palavras-chave: Fluidodinâmica de partículas, leito de jorro, CFD.
O processamento de mamão gera grande quantidade de sementes. Com vistas ao
desenvolvimento sustentável, dar uma destinação a estas sementes é interessante, visto
que delas pode-se extrair óleo, fonte de ácidos graxos que possuem aplicação em
diferentes indústrias. No entanto, previamente a extração do óleo, as sementes, que
contêm alta umidade, devem passar por uma etapa de secagem. Essa operação pode ser
realizada em leito de jorro, equipamento que se destaca pelas altas taxas de transferência
de calor e massa. Porém, encontra-se dificuldade na obtenção de informações
detalhadas sobre a dinâmica entre as fases, uma vez que é difícil realizar medidas
experimentais sem perturbar o sistema. Assim, a utilização da ferramenta numérica
CFD (Computational Fluid Dynamics) surge como alternativa para prever o
comportamento fluidodinâmico no interior do leito. Diante disso, o objetivo do trabalho
foi gerar diferentes configurações de malhas e realizar simulações para encontrar aquela
que garantisse melhores parâmetros de qualidade e menor tempo de simulação nos
estudos fluidodinâmicos das sementes de mamão em leito de jorro. Realizou-se a
construção da geometria em 3D do leito no software Gambit versão 4.2.6 e variou-se o
tipo de malha aplicada nas partes cônica e cilíndrica em hexaédrica, tetraédrica, com e
sem divisão na geometria. As simulações foram realizadas no software Fluent versão
acadêmica, empregando o Modelo Euleriano Multifásico, para as diferentes malhas sob
as mesmas condições de contorno e de operação. Dados de caracterização das sementes
de mamão obtidos experimentalmente e utilizados nas simulações foram diâmetro de
3,6 mm, massa específica de 1062 kg/m3 e porosidade de 0,598. Adotou-se critério de
convergência, time-step e tempo de simulação de, respectivamente, 0,001, 0,0001 e 5s.
Testes iniciais mostraram que a configuração de malha hexaédrica em ambas as partes
sem divisão na geometria apresentou melhores parâmetros de qualidade (Ortogonal
Quality e Aspect Ratio). Com os resultados da simulação de diferentes malhas
hexaédricas (180.225, 281.216 e 354.368 células) e velocidades do ar de entrada (2, 5,
8, 15 e 20 m/s) foi possível montar a curva característica do leito de jorro. Uma vez que
as curvas obtidas para as três malhas foram semelhantes, a malha com 180.225 células
foi escolhida como melhor opção para prosseguir os estudos, uma vez que possui menos
células e economiza tempo computacional.
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Palavras-chave:
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nanocompósitos,
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No mercado da construção civil a procura por novos materiais com melhores
desempenhos, nos últimos anos, assiste a um crescimento exponencial. Nesse âmbito a
nanotecnologia vêm se destacando, como aliada nessa busca, já que os elementos em
escala nanométrica permitem a descoberta e desenvolvimento de materiais com
propriedades diferentes dos convencionais. Logo, pesquisas têm sido desenvolvidas para
melhorar o desempenho do gesso, tendo como base a adição de nanomateriais,
fomentando o mercado da nanotecnologia na construção civil. Com o rápido
crescimento da nanotecnologia, os minerais de argila passaram a ser cada vez mais
utilizados como nanomateriais naturais. Nesse contexto, este trabalho foi realizado com
o objetivo de desenvolver e caracterizar mecanicamente compósitos à base de gesso
reforçados com nanoargila. As proporções utilizadas para a incorporação de nanoargila
foram de 0%, 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% com relação a massa de gesso. A fim de avaliar
as propriedades mecânicas desse material modificado foram realizados os ensaios de
resistência à compressão e resistência à flexão. Na resistência à flexão não houve
diferença estatística quando inserido o reforço. Com relação a resistência à compressão,
quando adicionado 0,2% de nanoargila houve um aumento na resistência em torno de
100%. Para os ensaios mecânicos, todos os corpos de prova se mostraram aptos a serem
comercializados, atendendo a normativa vigente.
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Palavras-chave: biomassa lignocelulósica, reforço, construção civil
A busca pelo desenvolvimento de materiais com inúmeras combinações inovadores e
sustentáveis, esta cada vez mais crescente. O gesso, que é um material muito utilizado na
construção civil, possui características como a resistência ao fogo, ótimas propriedades
térmicas e acústicas, endurecimento rápido e excelente acabamento superficial. Neste
contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar as propriedades físicas e
químicas dos compósitos à base de gesso reforçados com capim. Os compósitos foram
produzidos na Unidade Experimental de Produção de Painéis de Madeira (UEPAM)
localizado na UFLA com dimensões de 40 x 40 x 160 mm, com incorporação do reforço
foi de 5% em substituição ao gesso. Para as propriedades químicas, foram avaliados os
extrativos totais NBR 14853 (ABNT, 2010), lignina insolúvel NBR 7989 (ABNT, 2010),
cinzas NBR 13999 (ABNT, 2017) e holocelulose. Os valores médios obtidos foram de
5,85%, 28,79%, 6,65% e 58,71% respectivamente. Para as análises das propriedades
físicas dos compósitos, foi avaliado a densidade aparente e absorção de água em 24 horas.
Os valores médios encontrados foram de 1,25 g/cm³ e 36,63% respectivamente. Com base
nos resultados, a incorporação de capim em compósitos de gesso mostrou ser uma
alternativa viável, visto que, o aumento da demanda energética mundial tem exigido o
desenvolvimento de processos economicamente viáveis. Dessa forma, o aproveitamento
de biomassa lignocelulósica tem se tornado de grande relevância.
Agradecimentos:
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

513

Avaliação mecânica de compósitos poliméricos reforçados
com fibra de bambu
Diogo Antonio Correa Gomes¹, Michele Lopes Medina¹, Anielly Pacheco Custódio¹,
Elizeth Neves Cardoso Soares¹, Luciana Silva Villela¹, Douglas Lamounier Faria¹,
Carolina Aparecida dos Santos¹, Yanka Beatriz Costa Lourenço¹, Ana Carolina
Corrêa Furtini¹, Eduardo Hélio Novais Miranda¹, José Benedito Guimarães
Júnior¹.
1

Escola de Ciências Agrarias de Lavras (ESAL) – Universidade Federal de Lavras
(UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
diogogomes548@gmail.com , michellysje@hotmail.com,
annypachecocrv@gmail.com, elizethcard@hotmail.com,
lucianavillela_3@hotmail.com, douglas.lamounier@yahoo.com,
carolinaapnep@gmail.com, yankalourenco97@gmail.com,
carol.furtini@gmail.com eduardohelio013@gmail.com,
jose.guimaraes@ufla.br

Palavras-chave: Fibras Vegetais; Propriedades mecânicas, Biocompósitos.
Com o intuito de minimizar os problemas ambientais, têm-se desenvolvido
novos materiais, como compósitos poliméricos utilizando fibras naturais para obter
melhoramento do material. Dentre as fibras vegetais, o bambu é uma planta bastante
abundante no Brasil e apresenta baixo custo para o seu plantio. O objetivo desta
pesquisa foi avaliar compósito polimérico com adição de fibras de bambu e analisar a
propriedade mecânica do compósito. O bambu foi processado no moinho de martelos
sendo utilizado o material retido na peneira de 16 mesh. A dimensão do corpo de prova
foi 20x12x2cm (comprimento, largura, espessura) e assim foram moldados quatro
corpos de prova por inserção: 100% de polipropileno, 0% de fibra de bambu e 80%
polipropileno, 20% fibra de bambu. O ensaio de flexão foi realizado em uma máquina
universal de ensaios sendo avaliado o módulo de elasticidade e ruptura. O módulo de
elasticidade (MOE) apresentou bons resultados com adição da fibra de bambu. O
módulo de ruptura (MOR) sofreu redução com adição de fibras de bambu em relação à
amostra padrão sem a presença da fibra. Em futuros trabalhos deve ser realizado
tratamentos na fibra antes da moldagem e também ser adicionados diferentes
porcentagens de fibra de bambu no compósito.
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Palavras-chave: Biocompósito, teor de extrativos, ligação fibra/matriz.
Compósitos poliméricos reforçados com fibras vegetais são alternativas para substituir
peças confeccionadas a partir de compósitos poliméricos convencionais, ou mesmo
peças confeccionadas inteiramente em polímeros, proporcionando vantagens em custo e
peso. Porém, a presença de extrativos na superfície das fibras vegetais pode provocar má
adesão das fibras com a matriz polimérica. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi
avaliar os constituintes químicos das fibras de ráfia (Raphia taedigera Mart.) visando a
sua inserção em compósitos poliméricos. Após a coleta da bainha e do pecíolo da
palmeira, o material foi seco em estufa e moído, para realização da caracterização
química. Foram determinados os teores de extrativos totais, lignina insolúvel, cinzas e
holocelulose, pela diferença entre os demais constituintes. As fibras de ráfia
apresentaram teores de extrativos totais de 10,94%; tais resultados indicam que a
inserção de fibras de ráfia em compósitos poliméricos poderá resultar em menores
valores para as propriedades mecânicas. Para lignina insolúvel, as fibras de ráfia
apresentaram teor de 30,56%; maiores teores desse constituinte promovem melhor
desempenho mecânico aos compósitos poliméricos produzidos. Para cinzas e
holocelulose, as fibras de ráfia apresentaram valores de 0,51 e 57,99%, respectivamente.
O alto teor de holocelulose presente nas fibras de ráfia evidencia uma maior quantidade
de sítios hidroxílicos, resultando em compósitos com maior afinidade com a água. Os
resultados observados mostraram que as fibras de ráfia surgem como uma espécie
alternativa na produção de compósitos poliméricos, promovendo aproveitamento e
valorização de resíduos vegetais.
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Palavras-chave: Cinzas de resíduos agroindustriais, termogravimetria, sustentabilidade.
O uso de materiais não convencionais na indústria da construção civil apresenta
constante evolução devido, principalmente, aos impactos ambientais gerados no
processo de fabricação do cimento. Neste contexto, ascendem-se os Materiais
Cimentícios Suplementares (MCS), como as cinzas dos resíduos agroindustriais, sobras
do processamento das culturas agrícolas que vem sendo estudadas como substituintes ao
cimento visando a diminuição de seu consumo. O objetivo deste estudo foi, portanto, a
caracterização química de matrizes cimentícias com substituição em massa do cimento
Portland por diferentes conteúdos de Cinzas de Casca de Café (CCC), ou seja, avaliar o
potencial do subproduto como MSC. Para atingir esta meta, a técnica de
termogravimetria (TGA), a partir do equipamento Jupiter STA 449 TGA-DSC, foi
usada para caracterização de pastas de água, cimento e diferentes níveis de CCC. As
curvas termogravimétricas resultantes desses testes foram confeccionadas de acordo
com a perda de massa efetiva de cada pasta. Os resultados demonstraram que houve
uma redução na cinética de formação e um aumento na quantidade de produtos
hidratados com uma significativa redução na quantidade de hidróxido de cálcio (CH).
Observou-se também um aumento na quantidade de carbonatos. Estes dados
encontrados foram inconclusivos e, logo, diante da tendência amplamente apresentada
literatura, não foi possível comprovar a viabilidade do uso de CCC como MCS.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

516

Propriedades Físicas e Mecânicas de Painéis Aglomerados de
Bagaço de Cana
Anielly Pacheco Custódio1, Luciana Silva Villela1, Michele Lopes Medina1, Diogo
Antônio Correa Gomes1, Yanka Beatriz Costa Lourenço1, Elizeth Neves Cardoso
Soares1, Ana Carolina Corrêa Furtini1, Carolina Aparecida dos Santos1, Douglas
Lamounier Faria1, José Benedito Guimarães Junior1
1

Escola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL) – Universidade Federal de Lavras
(UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
annypachecocrv@gmail.com, lucianavillela_3@hotmail.com,
michellysje@hotmail.com, diogogomes548@gmail.com,
yankalourenco97@gmail.com, elizethcard@hotmail.com,
carol.furtini@gmail.com, carolinaapnep@gmail.com,
douglas.lamounier@yahoo.com, jose.guimaraes@ufla.br

Palavras-chave: Resíduos lignocelulósicos, painéis aglomerados, bagaço de
cana, material lignocelulósicos.
Há uma necessidade de ter diversificação do setor de painéis aglomerados por meio da
introdução de resíduos lignocelulósicos no processo produtivo. Além de agregar valor
aos materiais residuais, isso poderá contribuir para o aumento da produção industrial de
painéis sem a necessidade de implantação de novos plantios florestais. Nesse trabalho
foi realizado um tratamento para a confecção de painéis aglomerados com partículas de
bagaço de cana. Avaliou-se as propriedades físicos-mecânicas, através do ensaio de
flexão. O objetivo do trabalho foi realizar e acompanhar todo o processo que envolve a
produção e a avaliação de características químicas, físicas e mecânicas de um produto
oriundo de um material lignocelulósico. Os painéis produzidos na Unidade
Experimental de Produção de Painéis de Madeira (UEPAM) localizado na UFLA,
foram confeccionados 8 corpos de prova, com dimensões de 5cmx5cmx1,5cm com
partículas de bagaço de cana e resina uréia-formaldeído, com viscosidade de 598 cp,
teor de sólidos de 67,54 % e pH de 8,06. Para a realização do ensaio de flexão, foram
utilizados 2 painéis, paquímetro digital e aparelho de tração. Foi feito também, a
absorção de água, densidade do painel e a umidade. Para os ensaios físico-mecânicos os
resultados mostraram que os painéis não obtiveram resistência satisfatória, visto que
romperam facilmente. Porém, para outras aplicações ele pode se tornar viável, por
exemplo, aplicação em misturas com madeira para fabricação de painéis.
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Palavras-chave: Fibras naturais, compósito de cimento, resistência.
As fibras naturais podem degradar a altas temperaturas ou condições de
umidade, sendo necessário o tratamento de superfície das fibras para melhorar a
compatibilidade com a matriz cimenticia. O objetivo deste trabalho é avaliar o
tratamento superficial das fibras com 5% de solução de hidróxido de sódio visando a
compatibilidade e aplicação como reforço em matriz cimenticia. Os corpos de prova de
5x10cm foram produzidos com 67,9% cimento, 29,1% calcário, 1% de aditivo ácido
poliéter carboxílico (ADVATM 175), reforçado com 3% fibras de bananeira sem
tratamento e tratadas. As amostras foram produzidas manualmente, sendo misturados o
cimento Portland de alta resistência inicial (CPV-ARI), calcário e adicionado água e
aditivo. As fibras de bananeiras sem tratamento e tratadas foram umedecidas com água
destilada, posteriormente foi adicionada na massa em uma forma que evitasse
aglomeração. Foram utilizados uma composição de 3% de substituição de fibras de
bananeira sem tratamento e tratadas. Os resultados obtidos mostraram haver diferenças
estatísticas entre as fibras sem tratamentos para as amostras com fibras tratadas. A
propriedade de resistência à compressão dos corpos de prova aumentou de 9,89 MPa nas
amostras com fibras sem tratamento para 17,61MPa nas amostras com fibras de
bananeira tratadas. Diante dos resultados apresentados, foi possível concluir que o
tratamento superficial de solução de hidróxido de sódio nas fibras permitiu uma melhora
significativa nas propriedades mecânicas dos corpos testados. Ainda mostrou ser uma
alternativa viável, visto que, as fibras naturais tratadas com a solução de hidróxido de
sódio têm baixo custo e impacto ambiental em relação aos demais tratamentos.
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Palavras-chave: Amazônia, materiais lignocelulósicos, compósitos.
Os painéis MDP (Medium Density Particleboard) são um dos mais produzidos e
consumidos nos setores de móveis e construção. Porém, devido o crescimento destes
setores, o consumo de grande volume da madeira de pinus, provenientes de florestas
plantadas, tornou-se responsável por mais de 40% do custo de produção. Logo, a busca
de outras fontes de materiais lignocelulósicos ou aproveitamento de resíduos
agroindustriais são fundamentais. Uma alternativa para este fim são os resíduos de
miriti, palmeira abundante nativa do bioma amazônico brasileiro e que apresenta grande
potencial socioeconômico. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi utilizar os resíduos
de pecíolo de miriti para a substituição da madeira de pinus e avaliar os efeitos desta
incorporação nas propriedades físicas e mecânicas dos painéis. Os painéis produzidos na
Unidade Experimental de Produção de Painéis de Madeira (UEPAM) localizado na
UFLA, foram do tipo MDP com dimensões de 25 cm x 25 cm x 1,5cm (comprimento,
largura e espessura, respectivamente) e densidade nominal de 0,75 g/cm³. Para as
análises das propriedades físicas dos resíduos de miriti, foi avaliada a umidade na base
seca das partículas descrita pela norma técnica NBR 14929 (ABNT, 2017) e a densidade
aparente descrita pela NBR 14929 (ABNT, 2003) adaptada. Os valores médios
encontrados foram de 7% e 0,05g/cm³ respectivamente. Para as propriedades químicas,
foram avaliados os extrativos totais NBR 14853 (ABNT, 2010) e lignina insolúvel NBR
7989 (ABNT, 2010). Os valores médios obtidos foram de 4,44% e 22,15%
respectivamente. Conclui-se que os valores adquiridos são considerados satisfatórios
diante à literatura para à confecção dos painéis. Com destaque às propriedades químicas,
que apresentaram teores semelhantes às madeiras de pinus e eucalipto, normalmente
utilizadas para a produção de painéis, agregando assim valor aos resíduos de Miriti.
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Abstract. This article describes the application of three different methods for
generating characteristics for textual documents, the polarity extraction method,
GloVe and doc2vec, and applies 2-layer Perceptron Multi-Layer networks for the
classification of sentiment comments from the database. Epinions3 data. In
addition, the grid-search techniques are presented to search for the best
parameters for the models, as well as using various metrics to compare them at
the class level and at the sample level. Finally, there is a slight superiority of the
MLP model developed for characteristics extracted via GloVe in relation to the
other models with the analysis of the metrics obtained.
Keywords: Sentiment Analysis, Multi-Layer Perceptron, Polarity Method, GloVe,
Doc2Vec.
Resumo. Este artigo descreve a aplicação de três diferentes métodos para
geração de características para documentos textuais, o método de extração de
polaridades, o GloVe e o doc2vec, e aplica redes Multi-Layer Perceptron de 2
camadas para a classificação de sentimentos dos comentários da base de dados
Epinions3. Além disso, são apresentadas as técnicas de grid-search para busca
dos melhores parâmetros para os modelos bem como utiliza-se de várias métricas
para compará-los a nível de classe e a nível de amostras. Por fim, verifica-se uma
leve superioridade do modelo MLP desenvolvido para características extraídas
via GloVe em relação aos outros modelos com a análise das métricas obtidas.
Palavras-chave: Análise de Sentimentos, Multi-Layer Perceptron, Método de
Polaridades, GloVe, Doc2Vec.

1. Introdução
A área de Inteligência Artificial conhecida como Processamento de Linguagem Natural
(PLN) estuda a capacidade e as limitações de uma máquina em entender a linguagem
dos seres humanos (Zong e Hong, 2018). Com o crescente uso das mídias sociais na
Internet, a mineração de opiniões se tornou uma abordagem essencial para analisar os
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dados, sendo utilizada em aplicações como precificação de produtos, previsão de
mercado, previsão de eleições, inteligência competitiva, entre outras (Sun et al., 2016).
Com a tendência de as empresas disponibilizarem seus produtos para compra
online, o aprendizado de máquina começou a ser aplicado para realizar o entendimento
semântico de textos com o intuito de construir perfis de usuário e descobrir suas
preferências, na expectativa de melhorar a recomendação de produtos e gerar uma
melhor experiência de compra (Chen e Wang, 2013).
Este artigo apresenta o conjunto de técnicas de pré-processamento empregados
para a geração de características voltadas para sistemas de classificação de sentimentos
de documentos textuais (comentários), como também 3 diferentes técnicas de extração
de características (método de extração de polaridades, GloVe e o doc2vec). Para a
classificação emprega-se uma rede Multi-Layer Perceptron para análise de sentimentos
do banco de dados Epinions3. O restante deste artigo é dividido da seguinte forma: A
seção 2 apresenta um referencial teórico de trabalhos relacionados a análise de
sentimentos. A seção 3 aborda os materiais e métodos empregados. Na seção 4 são
apresentados os resultados e discussões dos modelos MLP utilizados para cada método
de extração de características, e na Seção 5 são apresentadas as conclusões do
experimento.

2. Referencial Teórico
Muitos métodos de classificação foram desenvolvidos para a classificação automática de
dados em formato de texto. As metodologias tradicionais de classificação como Naive
Bayes (NB), k-nearest neighbor (KNN) e Máquina de vetores de suporte (SVM, do inglês
Support Vector Machine) são utilizadas para realizar classificação de sentimentos em
documentos, usando PLN (Li et al., 2018).
Choudhary and Choudhary (2018) realizam em seu trabalho a análise de
opiniões sobre as mais recentes marcas de celulares. As opiniões foram coletadas
diretamente do Twitter. Os resultados foram apresentados em gráficos e podem ser
utilizados pelas marcas para melhorarem suas vendas. Já Chen and Xu (2016)
observaram que um grande volume de vendas não gera necessariamente sentimentos
positivos e vice-versa.
No trabalho de Vanaja and Belwal (2018) foi feita a comparação entre a
classificação realizada pelos algoritmos NB e SVM. Já Liu e Shahbazzade (2018)
compararam o algoritmo FL-SVM com os algoritmos NB, KNN e SVM em diferentes
conjuntos de dados e mostrou que o FL-SVM pode alcançar a melhor precisão de
classificação de sentimentos, aumentando de 1% a 3% quando comparada aos outros
algoritmos.
Um Sistema Fuzzy Genético (SFG) é um sistema híbrido no qual um sistema
fuzzy é otimizado por um processo de aprendizado genético. Uma otimização possível é
aquela em que um algoritmo genético é usado para ajustar os diferentes componentes de
um sistema baseado em regras fuzzy. No trabalho de Padmaja e Hegde (2019) foi
desenvolvido um SFG em que as regras fuzzy são geradas usando o método de
classificação ANFIS. A saída do classificador ANFIS é fornecida como entrada para o
AG encontrar os valores ideais para regras fuzzy.
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Na pesquisa proposta neste artigo, foi abordada a etapa de pré-processamento
dos dados e a aplicação de 3 diferentes métodos de extração de características de
documentos textuais que possam ser empregados para classificação e análise de
sentimentos, sendo eles o método de extração de polaridades, o GloVe e o doc2vec.
Então empregou-se como classificador uma rede MLP para a classificação dos
sentimentos e determinou-se a estrutura mais adequada da rede para cada método de
extração de características via grid-search.

3. Materiais e Métodos
Nesta seção é realizada a descrição do trabalho, dos métodos e estratégias empregados e
execução dos experimentos. Está dividida em quatro partes, sendo elas, Banco de Dados
e Pré-processamento, onde são abordadas as características da coleção empregada e o
pré-processamento aplicado, Geração de Características via Método de Polaridades,
detalhando o método baseado em polaridade (positiva ou negativa) das palavras,
Geração de Características via GloVe e Doc2vec, que detalha os dois métodos baseados
em embeddings, e por fim Seleção de Parâmetros do Classificador, Testes e Métricas de
Avaliação, que descreve as métricas que serão empregadas para comparação dos
modelos.
3.1. Banco de Dados e Pré-processamento
A base de dados utilizada contém revisões de produtos do site Epinions.com, que foi um
serviço online criado em 1999, e oferecia avaliações de produtos feitas pelos próprios
consumidores. A base passou por um processo de balanceamento, para que contivesse o
mesmo número de avaliações positivas e negativas. Foram selecionadas 691 postagens
que recomendam automóveis Ford e 691 postagens que não recomendam automóveis
Ford. No total, foram analisadas 1382 amostras. As avaliações analisadas estão em
formato textual, em inglês. Os dados podem ser divididos em duas classes: Pos (críticas
que expressam sentimentos positivos) e Neg (críticas que expressam sentimentos
negativos).
Os dados foram extraídos de um arquivo, em que cada comentário (crítica) sobre
um produto estava em uma linha do arquivo, e cada um é tratado como uma única
string, (leitura dos comentários utilizando codificação UTF-8). Após
isto,
são
aplicadas outras etapas de pré-processamento sobre os dados textuais dos documentos.
É realizada a conversão do texto para lowcase (letras minúsculas) visando diminuir o
vocabulário devido a variações irrelevantes no significado das palavras, são removidos
pontuações como #,@,!,/ etc, além da remoção de tags. Após isto, foram removidas
stopwords do texto de acordo com uma lista pré-definida pela biblioteca scikit learning.
Então, os documentos são tokenizados e é realizada a geração de características. Para o
procedimento.
Para o método de extração de características as etapas de remoção de stopwords
e conversão para lowcase são desnecessárias pois o processo se baseia em tipos de
palavras específicos (advérbios e adjetivos). O procedimento completo é descrito na
subseção 3.2.
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3.2. Geração de Características via Método de Polaridades
Para este método, utilizou-se a biblioteca Textblob do Python, que faz o processamento
de dados em formato textual para a tokenização dos comentários. Como nem toda
palavra do comentário expressa uma opinião, a biblioteca também foi usada para
realizar a marcação gramatical de cada token, associando a classe gramatical como
pronome, verbo, adjetivo, advérbio (classificação conhecida como part-of-speech tag).
Após essa etapa foram selecionados os adjetivos e advérbios, por serem as palavras
relevantes para a análise.
Para determinar a polaridade de cada comentário, foi analisada cada palavra
restante, usando o dicionário SentiWordNet 3.0. Para análise, cada palavra foi reduzida
ao seu radical, removendo prefixos, sufixos e outros modificadores da palavra para
aumentar a chance dessa palavra ser encontrada no dicionário. Para cada palavra são
buscados seus synsets, que são os sinônimos da palavra analisada. O synset possui três
valores, o de positividade, o de negatividade e o de objetividade. Para cada palavra, é
realizada a soma da parte positiva menos a soma da parte negativa de cada synset.
Depois esse valor é dividido pela quantidade de synsets da palavra. O resultado dessas
etapas é um vetor contendo os adjetivos e advérbios do comentário original e, para cada
um, a classificação gramatical e o valor de polaridade calculado. Os valores obtidos
foram então combinados para gerar as 20 características listadas a seguir:
1. Soma dos adjetivos positivos;
2. Soma dos adjetivos positivos dividido pelo número de palavras extraídas
do comentário original para classificação;
3. Quantidade de adjetivos positivos extraídos do comentário;
4. Soma dos adjetivos negativos;
5. Soma dos adjetivos negativos dividido pelo número de palavras extraídas
do comentário original para classificação;
6. Quantidade de adjetivos negativos extraídos do comentário;
7. Soma dos advérbios positivos;
8. Soma dos advérbios positivos dividido pelo número de palavras extraídas
do comentário original para classificação;
9. Quantidade de advérbios positivos extraídos do comentário;
10. Soma dos advérbios negativos;
11. Soma dos advérbios negativos dividido pelo número de palavras
extraídas do comentário original para classificação;
12. Quantidade de advérbios negativos extraídos do comentário;
13. Polaridade resultante para adjetivos;
14. Polaridade resultante para advérbios;
15. Quantidade de adjetivos positivos menos a quantidade de adjetivos
negativos;
16. Quantidade de advérbios positivos menos a quantidade de advérbios
negativos;
17. Valor do adjetivo mais positivo ou do mais negativo;
18. Valor do advérbio mais positivo ou do mais negativo;
19. Quantidade de palavras extraídas do comentário original;
20. Quantidade de palavras do comentário original.
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O processo é repetido para todos os comentários e a matriz de características
obtida é salva em um documento .txt, que é modificado posteriormente, para inserção da
21ª coluna, com a classificação esperada de cada comentário.
3.3. Geração de Características via GloVe e Doc2vec
O GloVe é empregado, em geral, para word embedding. Ele é um algoritmo de
aprendizado não supervisionado para obtenção de representações vetoriais para
palavras. Além disso o GloVe é eficiente em termos computacionais devido ao seu
treino ser realizado através de estatísticas globais agregadas da co-ocorrência palavra-apalavra em um corpus textual, e suas representações resultantes mostram subestruturas
lineares interessantes no espaço vetorial de palavras. Após o treino, os embeddings
podem ser usados para uma alta variedade de tarefas NLP. Tais embeddings são
representações vetoriais geradas para cada palavra, através de mapeamentos neurais, de
forma que palavras similares tendem a estarem próximas entre si no espaço vetorial.
Para gerar características para os comentários utilizou-se um modelo prétreinado no banco de dados Wiki-Giga-Word contido na biblioteca gensim do Python,
que fornece vetores de 100 dimensões para cada palavra. Como o modelo retorna
vetores individuais para cada palavra do comentário, é necessário gerar-se um único
vetor que represente todo o comentário, e para isto, após obtenção dos vetores para cada
palavra do comentário (ignorando-se as palavras que não possuem representação no
modelo) calcula-se um vetor médio para as palavras do comentário (somando-se todos
os vetores obtidos e dividindo-se o vetor resultante pelo número de vetores que foram
somados). Desta forma gerou-se uma representação para cada comentário que são
utilizados como as características para treino da rede MLP.
Já o modelo Doc2vec é um modelo inspirado no Word2vec (o Word2vec gera
representações a nível de palavras, semelhante ao Glove) mas que é capaz de gerar
embeddings não só a nível de palavras como ocorre no Word2vec mas também a nível
de parágrafo (estima um vetor para representação do parágrafo diretamente baseado nas
palavras que o compõem ao invés de um vetor para cada palavra), e é tal representação a
nível de parágrafo que será empregada como as características para treino da rede MLP.
Para gerar características para os comentários deste modo, utilizou-se o modelo
Doc2vec denominado Distributed Memory Model of Paragraph Vectors, também
contido na biblioteca gensim do Python. Para este método em questão não havia
modelos pré-treinados, então realizou-se o treino de um modelo Doc2vec baseado no
próprio banco de dados Epinions3.
Para este treino, é necessário adicionar um rótulo (referente a id de cada
comentário) aos comentários. Além disso empregou-se em treino o uso da média dos
vetores de contexto das palavras, janela de contexto de tamanho 7, taxa de aprendizado
de 0.1 e desconsiderou-se palavras que aparecem menos de 5 vezes (contando dentro de
todos os comentários), e definiu-se o número de características para cada comentário
como 100. Desta forma, após treinar o modelo por 15 épocas, obtém-se um vetor de
representação para cada comentário contido na base de dados com 100 características
cada, que podem ser usados para a classificação do sentimento utilizando-se uma rede
MLP.
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3.4. Seleção de Parâmetros do Classificador, Testes e Métricas de Avaliação
Como modelo classificador são empregadas redes Multi-Layer Perceptron com duas
camadas ocultas treinadas independentemente para cada tipo de características (uma
rede resultante para cada método de extração de características). O banco de dados é
dividido em 80% das amostras para treino (e validação cruzada), e os 20% restantes são
reservados para teste.
A fim de selecionar os melhores parâmetros para que os classificadores gerados
tenham o melhor desempenho possível para a classificação dos dados de teste, empregase neste trabalho a técnica grid-search e utiliza-se v-fold cross validation para validação
cruzada (de maneira a verificar um desempenho mais realista do modelo para dados não
utilizados em treino). Como métrica de desempenho para seleção dos melhores modelos
é empregada a f1-score e foram utilizados 5 folds (v=5) na validação cruzada.
Para uma rede Multi-Layer Perceptron existe uma grande variedade de
parâmetros que influenciam no desempenho final da rede que constituem um espaço de
variáveis muito amplo. A fim de reduzir tal espaço de variáveis empregou-se variação
de apenas alguns destes parâmetros, os que em geral afetam mais abruptamente o
desempenho da rede e fixou-se outros.
Todas as redes MLP geradas possuem duas camadas ocultas, saída composta por
um neurônio sigmoidal (devido a tarefa de classificação binária), otimização RMSProp,
inicialização de pesos glorot_uniform (baseada no número de entradas e saídas das
camadas), 100 épocas de treino modo batch com batchs de tamanho 15.
Para as redes MLP geradas para classificação baseadas em características via
método de polaridades os parâmetros variáveis empregados são:
Número de neurônios camada 1 = [20,30]
Número de neurônios camada 2 = [20,30]
Ativação da camada 1 = [relu,tanh]
Ativação da camada 2 = [relu,tanh]
Para as redes MLP geradas para a classificação baseadas em características via
embeddings (GloVe/Doc2vec) empregou-se os mesmos parâmetros variáveis mas para o
número de neurônios da camada 1 e o número de neurônios da camada 2 utilizouvalores maiores devido ao maior número de características de entrada:
Número de neurônios camada 1 = [100,150]
Número de neurônios camada 2 = [100,150]
Após selecionar os melhores parâmetros para cada modelo de classificador MLP
(um para cada método de extração de características), é realizado um novo treino sobre
o conjunto de treino completo, utilizando-se tais parâmetros selecionados, e então é
aferida a capacidade do modelo para classificação de dados ainda não apresentados aos
modelos (conjunto de teste), a fim de determinar as suas capacidades de generalização.
Estes resultados são reportados na seção seguinte utilizando-se métricas de precisão,
revocação e F1-score.
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4. Resultados e Discussões
Após a aplicação do grid-search para a rede MLP gerada para características extraídas
via método de extração de polaridades, determinou-se que os melhores parâmetros são
número de neurônios na camada 1 = 20, número de neurônios na camada 2 = 20,
ativação da camada 1 = tangente hiperbólica e ativação da camada 2 = relu, atingindo a
F1-score máxima dentre os pontos do espaço de variáveis pesquisado de 0.664.
Para o modelo utilizando-se características extraídas via Glove após a busca
completa (apenas nos pontos pré-determinados) do espaço de variáveis estipulado
determinou-se que os melhores parâmetros são número de neurônios da camada 1 = 100,
número de neurônios na camada 2 = 150, ativação da camada 1 = tangente hiperbólica e
ativação da camada 2 = tangente hiperbólica. O modelo obteve uma F1-score máxima
de 0.754 para a validação cruzada.
Em seguida, realizou-se o grid-search para a rede MLP gerada para
características extraídas via Doc2vec, e determinou-se que os melhores parâmetros são
número de neurônios na camada 1 = 150, número de neurônios na camada 2 = 100,
função de ativação da camada 1 = tangente hiperbólica e função de ativação da camada
2 = tangente hiperbólica, o que gerou uma F1-score máxima dentre os pontos
pesquisados do espaço de variáveis de 0.574 para a validação cruzada.
Os modelos foram treinados novamente sobre o conjunto de treino completo
utilizando-se os melhores parâmetros determinados via grid-search e então foram
aplicados para classificação das amostras do conjunto de treino e do conjunto de teste.
Os resultados da precisão, recall e F1-score por classe gerados pelos três classificadores
são apresentados na Tabela 1, onde Pol, GlV e D2v representam as distintas MLPs
treinadas respectivamente para características extraídas via método de polaridades, para
características extraídas via GloVe e para características extraídas via Doc2vec.
Tabela 1 - Resultados das métricas Precisão, Recall e F1-score (por classes) para os
dados de teste gerados pelos 3 classificadores definitivos treinados
Classes

Precisão
Pol

Recall

GlV D2v

Pol

F1-score

GlV D2v

Pol

#amostras

GlV D2v

Neg

0.62 0.76 0.58 0.72 0.79 0.59 0.67 0.77 0.58

141

Pos

0.65 0.77 0.56 0.53 0.73 0.56 0.59 0.75 0.56

135

Foram calculados ainda, para cada um dos três modelos definitivos as acurácias
tanto para amostras de treino quanto para as amostras de testes e a média pesada
(conjunto de treino + conjunto de teste). Estes resultados estão listados na Tabela 2.
Tabela 2 - Resultados da acurácia para dados de treino, para dados de teste e acurácia
global obtidas pelos 3 classificadores definitivos treinados
Acc. Treino

Acc. Teste

Acc. Global

Polaridades

0.65

0.63

0.64

GloVe

0.80

0.76

0.79

Doc2vec

1.00

0.57

0.91
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Observando-se as F1-scores máximas obtidas em treino via validação cruzada
para os modelos, nota-se uma diferença substancial entre os três modelos com uma
variação em torno de 18% do melhor para o pior (MLP-GloVe em relação à MLPdoc2vec) e de 9% do melhor modelo em relação ao segundo (MLP-GloVe em relação à
MLP-polaridades).
O resultado obtido para validação cruzada se confirma ao analisar-se os
resultados dispostos na Tabela 1, onde são mostrados os desempenhos por classe de
cada modelo utilizando-se as métricas de precisão, recall e f1-score para os dados de
teste. Como é possível notar na tabela que a mesma ordem de desempenho verificada na
validação cruzada ocorre para os modelos na maioria dos casos (MLP-GloVe>MLPpolaridades>MLP-doc2vec) com exceção do recall para a classe positiva onde a MLPdoc2vec conseguiu superar a MLP-polaridades.
Observando-se os resultados para acurácia dispostos na Tabela 2 é possível notar
que o desempenho dos modelos para teste assim como evidenciado na Tabela 1 são
semelhantes. No entanto, o modelo MLP-doc2vec ao considerar-se sua acurácia em
treino e consequentemente, sua acurácia global (considerando o banco de dados
completo) dispostos na Tabela 2 se mostra muito superior aos outros modelos (diferente
do que era esperado) indicando que ocorre um overfitting da rede MLP aos dados de
treino, indicando que apesar do alto desempenho, para dados desconhecidos o
desempenho da rede MLP-doc2vec treinada decai abruptamente.

5. Conclusão
Com base nos resultados obtidos e nas análises realizadas, é possível supor que o mau
desempenho obtido pelo modelo MLP-doc2vec (em relação aos outros modelos na
questão de generalização) seja devido ao banco de dados a ser classificado pela rede
MLP também ser utilizado para o treino do modelo Doc2vec, pelo fato da geração das
características estarem atreladas ao mesmo banco de dados. Desta forma recomenda-se
o treino independente de um modelo Doc2vec para futuros trabalhos.
O modelo com melhor desempenho neste trabalho com base nas métricas
empregadas, considerando-se principalmente a capacidade de classificar amostras
desconhecidas, é o modelo MLP-GloVe. No entanto, apesar do modelo utilizando-se
características via método de extração de polaridades ter se mostrado um pouco inferior
em desempenho em relação ao modelo gerado com características do GloVe, em
determinadas situações seu uso pode ser vantajoso, uma vez que permite
desenvolvimento de redes menos complexas devido ao seu relativo baixo número de
características necessárias, empregando-se aqui apenas 20 características enquanto o
mínimo de características recomendadas para métodos de embeddings na literatura são
100.
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Abstract The Rural Environmental Registry (CAR) is a mandatory electronic
registry for all rural properties in Brazil, helping with the environmental
monitoring of properties and actions to combat deforestation. However, a large
number of registries are erroneously filled in, with errors in the declared
information, leading such records to be canceled, requiring rectifications.
Checking the records manually is costly, given the number of registrations and the
need for qualified personnel. In this paper, a method of automatic classification of
the CAR, in order to approve or cancel the registrations is proposed. For this,
classifiers were used combined with an interpretable machine learning algorithm.
The results showed potential in future automated predictions.
Keywords: Rural Environmental Registry, Interpretable Machine Learning, Data
Mining.
Resumo. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico obrigatório para
todos os imóveis rurais no Brasil, ajudando no monitoramento ambiental das
propriedades e em ações de combate ao desmatamento. Todavia, um grande número
de registros é preenchido de maneira errônea, com erros nas informações declaradas,
levando tais registros a serem cancelados, necessitando de retificações. Verificar os
cadastros manualmente é oneroso, dado o número de cadastros e a necessidade de
pessoal qualificado. Neste artigo é proposto um método de classificação automática
do CAR, de maneira a aprovar ou cancelar os cadastros. Para isto, foram utilizados
classificadores aliados a um algoritmo de aprendizagem de máquina interpretável. Os
resultados mostraram potencial em futuras predições automatizadas.
Palavras-chave: Cadastro Ambiental Rural, Aprendizagem de Máquina
Interpretável, Mineração de dados.

1. Introdução
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro de domínio público instituído
no ano de 2012, durante a promulgação do Código Florestal (Brasil, 2012), (Roitman et
al., 2018), (Jung et al., 2017). O CAR é um registro obrigatório para todos os imóveis
rurais do Brasil e tem como principais objetivos o monitoramento do uso de terra no país
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e o auxílio no combate ao desmatamento ilegal. O Cadastro é realizado por meio de um
módulo de cadastro inserido Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR),
onde são inseridas diversas informações acerca do imóvel rural, tais como: área, mapa e
documentos do imóvel rural, localização, informações sobre uso de terra, dentre outras.
O CAR também possui mecanismos de incentivo à sua adesão, de maneira a motivar os
agricultores a realizarem o cadastro e o manter devidamente regularizado, como isenções
fiscais, facilitação na contratação de crédito rural e seguro agrícola, dentre outros
incentivos conforme disposto no Código Florestal (Brasil, 2012).
Devido ao CAR ser um registro de domínio público, seus dados podem ser usados
em diversos estudos de maneira a avaliar o monitoramento do uso de terra no país, como
o estudo reportado por L'Roe et al. (2016), onde os autores investigaram a adesão ao
cadastro e se esta adesão influencia no aumento ou redução de irregularidades ambientais,
tais como desmatamento e invasões de terra. Outro ponto levantado por meio de estudos
utilizando o CAR foi a importância de unir o Cadastro Ambiental Rural com ações de
monitoramento geográfico das áreas ocupadas, de maneira a refinar o monitoramento do
uso de terra, aperfeiçoando as ações de combate ao desmatamento, como visto nos estudos
realizados por dos Santos et al. (2020) e Arvor et al. (2021).
Além do monitoramento das áreas ocupadas, analisar os cadastros, de maneira a
encontrar irregularidades, aprovando os cadastros corretamente preenchidos e cancelando
os cadastros irregulares, pedindo a sua devida retificação, é de suma importância para o
CAR. Atualmente, estas análises são realizadas de forma manual, entretanto, dado o
número de cadastros no CAR, sendo mais de 7 milhões, segundo Serviço Florestal
Brasileiro (2021) e de imóveis rurais no Brasil, que conta com mais de 8 milhões de
imóveis rurais com cadastro ativo, de acordo com Receita Federal (2021), além da
necessidade de pessoal qualificado, a tarefa se torna onerosa se feita manualmente. Tendo
em vista tal problemática, este trabalho tem como objetivo propor um sistema de
classificação automática dos cadastros do CAR aprovando os cadastros corretamente
preenchido e cancelando os cadastros irregulares, utilizando, para isto, algoritmos de
aprendizagem de máquina.
Para a classificação dos cadastros, foram utilizados modelos de classificadores em
conjunto com um modelo de aprendizagem de máquina interpretável para avaliação das
classificações realizadas e quais variáveis mais impactaram na tomada de decisão
automatizada. O trabalho englobou as etapas de pré-processamento dos cadastros,
passando pelo tratamento do desbalanceamento entre as classes por meio do algoritmo
Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) (Chawla et al., 2002). Como
classificadores, quatro modelos foram utilizados: as Redes Neurais do tipo Percetron
Multicamadas (Redes MLP, do inglês, Multi-Layer Perceptron) (Haykin, 2007) e os
algoritmos de ensemble Random Forest (Breiman, 2001), AdaBoost (Hastie et al., 2009)
e Gradient Boosting (Friedman, 2002). Para a interpretação das classificações geradas,
foi utilizado o algoritmo Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME)
(Ribeiro, Singh e Guestrin, 2016).
De maneira a destacar a aplicabilidade dos algoritmos utilizados neste trabalho,
foram pesquisados na literatura trabalhos que utilizaram tais técnicas em outros estudos
mostrando bons resultados. O uso do SMOTE para oversampling pode ser visto em (Gicić
e Subasi, 2019), onde os autores o utilizaram para tratar o desbalanceamento entre as
classes em um problema de classificação. Em relação aos classificadores, aplicações
envolvendo Redes MLP podem ser vistas em aplicações envolvendo classificação de
padrões nos trabalhos reportados por Karimi e Heidarian (2021) e Pizzaia et al. (2018). O
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uso do AdaBoost como classificador pode ser visto nos estudos realizados por Shahraki
et al. (2020) e Uddin et al. (2020). Trabalhos que utilizaram o Gradient Boosting em
problemas de classificação podem ser observados nos estudos reportados por Sheng et al.
(2018) e Dev and Eden (2019). Os trabalhos realizados por Kumar e Nair (2021) e
Sagayaraj, Jithesh e Roshani (2021) fizeram uso de Random Forest gerando bons
resultados em problemas de classificação. Aplicações envolvendo interpretação de
classificadores utilizando o LIME podem ser vistas nos estudos desenvolvidos em Sahay,
Omare e Shukla (2021) e VanBerlo et al. (2021).
Este trabalho fez uso de uma base de dados contendo registros reais do Cadastro
Ambiental Rural em todas as etapas do experimento realizado, desde o préprocessamento, a aplicação dos classificadores e, por fim, ao uso do algoritmo de
interpretação. Para a avaliação dos classificadores, foram utilizadas variadas métricas de
desempenho utilizadas em problemas de classificação.
O presente artigo segue dividido em quatro seções posteriores. A revisão
bibliográfica dos algoritmos utilizados neste trabalho é apresentada na Seção 2. Na Seção
3 é apresentado o método proposto, contendo os passos do procedimento experimental.
Os resultados gerados e as discussões acerca dos mesmos encontram-se na Seção 4 e as
conclusões e perspectivas para trabalhos futuros estão contidos na Seção 5.

2. Revisão Bibliográfica
2.1. SMOTE – Synthetic Minority Over-sampling Technique
O SMOTE é uma técnica de geração de dados sintéticos (data augmentation) que
tem por objetivo a criação de novos dados de maneira a melhorar o desempenho de
modelos de classificação com o incremento de dados sintéticos baseados na distribuição
dos dados reais presentes na base de dados (Chawla et al., 2002). O algoritmo é baseado
no princípio de funcionamento do modelo k-vizinhos mais próximos (KNN, do inglês, kNearest Neighbors).
O SMOTE realiza a geração de dados sintéticos da seguinte maneira: a cada
amostra da base de dados original, são calculadas as distâncias desta amostra para as
demais amostras da base de dados, em seguida, são escolhidas as k mais próximas com
base na distância Euclidiana. Após a escolha dos vizinhos, estes são selecionados de
forma aleatória, de acordo com o número de amostras sintéticas se deseja obter, após a
seleção dos vizinhos, é realizado o cálculo da diferença entre cada atributo do vizinho
escolhido e a amostra utilizada, em seguida, esta diferença é multiplicada por um gap
(valor aleatório entre 0 e 1). Os atributos do novo dado sintético são dados pelo valor do
atributo do vizinho adicionado o valor da diferença calculado multiplicado pelo gap, desta
forma, são gerados novos dados, mantendo a distribuição original dos dados reais.
De maneira a ilustrar o procedimento realizado pelo SMOTE, um diagrama em
blocos pode ser visto na Figura 1, onde X é a base de dados real, k é o número de vizinhos
mais próximos a serem escolhidos pelo SMOTE e N é o número de amostras sintéticas a
serem geradas em proporção à base de dados real. O procedimento mostrado na Figura 1
é realizado iterativamente, passando por todas as amostras do conjunto de dados real.
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Figura 1 – Diagrama em blocos do funcionamento do SMOTE.

2.2. Redes Neurais Perceptron Multicamadas
As Redes Neurais MLP consistem em uma arquitetura de Rede Neural do tipo
feedforward, onde os sinais funcionais da rede seguem, unidirecionalmente, do vetor de
entrada para a saída. São modelos com boa capacidade de generalização dado ao seu
aumento de dimensionalidade nas camadas ocultas e ao mapeamento não linear entre as
entradas e a saídas (Haykin, 2007). A função que mostra a relação entre a entrada e a
saída de uma determinada camada k em uma Rede Neural MLP, pode ser descrita, na
forma matricial, pela equação (1):
𝒖𝑘 = 𝑓(𝑾𝒌 𝒙 + 𝑏𝑘 )

(1)

onde 𝒖𝑘 é a saída de uma determinada camada k da Rede Neural, 𝑾𝒌 e 𝑏𝑘 são,
respectivamente, a matriz de pesos e o bias da rede e 𝒙 é o vetor de entrada da rede,
podendo ser os dados de entrada ou a saída da camada k-1. A função 𝑓(. ) é a função de
ativação a ser escolhida durante a etapa de projeto do modelo.
O treinamento da Rede MLP é dado pelo algoritmo backpropagation (Haykin,
2007). O seu funcionamento se dá pela propagação do erro da saída em direção às
camadas de entrada da rede, onde, assim, são ajustados os pesos sinápticos. A partir da
propagação dos sinais de erro no sentido contrário aos sinais funcionais da rede, os pesos
são ajustados de acordo com o gradiente descendente do erro de predição gerado pela
Rede Neural.
2.3. Random Forest
Random Forest é um algoritmo de ensemble, ou máquina de comitê, baseado em
Árvores de Decisão (Breiman, 2001). Seu uso é interessante devido ao uso de conjuntos
de Árvores de Decisão que aumentam a capacidade de generalização do modelo final.
Além da melhoria no desempenho preditivo, o uso de Árvores de Decisão como modelo
base tem como vantagem a sua topologia simples e o treinamento rápido.
O treinamento da Random Forest é dado pelo treinamento de um conjunto de
Árvores de Decisão especificado pelo usuário. Cada Árvore é treinada por um
subconjunto do conjunto de dados de treinamento, sendo cada subconjunto amostrado de
maneira aleatória podendo, ou não, haver reposição na amostragem (bootstraping). Após
o treinamento das Árvores, a classificação da Random Forest é dada pela média das
classificações de cada Árvore de Decisão.
2.4. Algoritmos de Booosting
Também inclusos nos algoritmos de ensemble, os algoritmos de boosting são
algoritmos que fazem uso de um conjunto de modelos de aprendizagem com o objetivo
de aumentar a capacidade de generalização do classificador, ou regressor, dependendo da
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aplicação. A diferença dos algoritmos de boosting para a Random Forest é dada por
alguns aspectos, sendo o primeiro aspecto pelo tipo de modelo que pode ser usado como
base, enquanto na Random Forest são utilizadas somente Árvores de Decisão, nos
algoritmos de boosting utilizados neste trabalho podem ser utilizados qualquer modelo
como base. Cabe salientar, que os modelos de base utilizados nos algoritmos de boosting
neste trabalho foram as Árvores de Decisão.
Além deste aspecto, os algoritmos de boosting se diferem da Random Forest
(classificada em um algoritmo de ensemble do tipo bagging), sobretudo, pelo cálculo dos
pesos nos subconjuntos e em cada modelo para a classificação. Enquanto no bagging
todos os modelos e dados tem pesos iguais, no boosting cada modelo e cada amostra tem
seu peso, no caso, as amostras que geram maior erro de predição durante o treinamento
possuem maior peso e vice-versa.
Dentre os algoritmos de boosting, foram utilizados 2 modelos neste trabalho,
sendo o AdaBoost e o Gradient Boosting. A diferença entre os dois é dada pelo cálculo
dos pesos, onde o primeiro calcula os pesos por meio de uma função específica (Hastie et
al., 2009), enquanto o segundo utiliza o método do gradiente descendente para o ajuste
dos pesos (Friedman, 2002).
2.5. LIME - Local Interpretable Model-agnostic Explanations
O LIME é um algoritmo de aprendizagem de máquina interpretável, ou seja, um
modelo de aprendizagem cuja finalidade é explicar as predições realizadas por um modelo
de classificação ou regressão (Ribeiro, Singh e Guestrin, 2016). O LIME tem por
princípio de funcionamento a geração de uma predição local (de uma amostra), que
aproxima da predição do modelo mais complexo, realizada por meio de um modelo mais
simples, como uma regressão linear, por exemplo. Tais modelos simples possuem maior
capacidade de interpretação por meio dos seus pesos.
Para a geração do modelo simplificado de interpretação, são tomadas a amostra
que se deseja interpretar e sua predição calculada pelo modelo mais complexo. A partir
disto, são geradas perturbações no entorno da predição, tais perturbações podem ser
geradas por meio de ruídos gaussianos. Assim, tomada a amostra e suas perturbações,
tem-se um subconjunto de dados que é utilizado para o ajuste da regressão linear. Como
resultados, o LIME retorna um gráfico de interpretação, onde há o intervalo da variável e
seu peso, onde maiores pesos equivalem a maior influência e o sinal indica se tal intervalo
de interpretação impacta em aumento ou redução da probabilidade daquela amostra
pertencer a uma determinada classe, em problemas de classificação.
A partir do algoritmo de interpretação local, Ribeiro, Singh e Guestrin (2016)
também desenvolveram uma extensão global do LIME, denominada Submodular Pick
LIME ou SP-LIME. Seu funcionamento é dado a partir da geração de várias
interpretações locais pelo LIME em conjunto com uma função de otimização que visa
maximizar a cobertura das componentes mais importantes de interpretação do modelo
que se deseja interpretar.

3. Método Proposto
3.1. Base de Dados e Pré-Processamento
A base de dados para este trabalho consiste em registros reais do CAR fornecidos
pela Agência Zetta de Inovação (UFLA). Estão contidos na base de dados, registros do
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CAR de 16 estados brasileiros (AC, AL, AP, CE, ES, GO, MA, PB, PE, PI, RJ, RN, RN,
RO, RR, SE) e são compostos por variáveis como área do terreno, vértices do polígono
de georreferenciamento da propriedade, feições do imóvel rural (áreas de uso restrito,
tipos de vegetação, rios, formas de uso da terra, etc.), município do imóvel, número de
módulos fiscais, além de um questionário onde o cadastrante responde acerca da
regularização ambiental do imóvel rural, por meio de respostas “sim” e “não” ou “não
informar”, para caso o cadastrante não deseje responder.
Além das variáveis mencionadas acima, há também a variável correspondente à
condição do cadastro, que se refere ao status em que se encontra o cadastro, sendo
aprovado em caso de não haver irregularidades ou cancelado, caso haja irregularidades
observadas ou pendente, para o caso dos cadastros que ainda não foram rotulados. Para
este estudo, foram utilizados apenas os dados rotulados da base. Os números da base de
dados utilizada podem ser vistos na Tabela 1.
Tabela 1 – Números da base de dados utilizada
Parâmetro

Quantidade

Variáveis de

Variáveis de

Amostras –

Amostras –

Total de

entrada

saída

Aprovados

Cancelados

Amostras

90

1

1743

6269

8012

Após a coleta dos dados, foi observado que a base de dados não continha valores
ausentes, em seguida, foi feita uma primeira remoção de variáveis não pertinentes à
classificação em conjunto com pessoal especialista. Após a primeira filtragem de
variáveis, foi realizada a codificação das variáveis de questionário, sendo -1 para a
resposta “não”, 1 para a resposta “sim” e 0 para “não informar”, a saída também foi
codificada em 0 para os cadastros com condição “cancelado” e 1 para os cadastros com
condição “aprovado”. Após a codificação, foi feita uma segunda filtragem nas variáveis,
esta feita por meio de análise visual, visto que haviam variáveis de valor constante, em
seguida, foi realizada a seleção de atributos por meio do Discriminante Linear de Fisher
(Fisher's Discriminant Ratio - FDR) (Duda, Hart e Stork, 2001). Selecionadas as
variáveis pelo FDR, foram removidas as variáveis de alta correlação, por meio da matriz
de correlação de Pearson, a fim de remover eventuais redundâncias na base de dados.
Realizados os procedimentos anteriores, foi feita a normalização dos atributos por meio
do z-score (remoção da média e divisão pelo desvio padrão de cada atributo).
3.2. Implementação dos classificadores e uso do interpretador
Realizados os procedimentos de pré-processamento, foi aplicado o SMOTE para
a realização da superamostragem, balanceando o conjunto de dados de treinamento. De
maneira a realizar um estudo comparativo, foram utilizadas duas bases de dados para os
testes no classificador: a primeira base de dados sendo a original, desbalanceada e
contendo somente os dados reais e a segunda contendo, além dos dados originais, os
dados sintéticos gerados pelo SMOTE para a classe minoritária, neste estudo, sendo a
classe de Aprovados (1).
Após a aplicação do SMOTE, tem-se dois conjuntos: o conjunto de dados de
treinamento, este realizado sob validação cruzada do tipo k-fold com 10 folds e o conjunto
de dados de validação, este último contendo dados novos aos classificadores. O modelo
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escolhido para ser utilizado na validação final foi escolhido de acordo com a área sob a
curva ROC (AUC), sendo o classificador de maior AUC calculada durante o teste do kfold escolhido para a validação.
Os resultados numéricos gerados foram calculados sobre o conjunto de teste
durante a validação cruzada (média e desvio-padrão dos 10 folds) e sobre o conjunto de
validação. As medidas de avaliação utilizadas foram a acurácia geral do modelo (ACC),
o F1-Score, a AUC e os índices de precision e recall para cada classe. Como resultados
gráficos, foram geradas as Curvas ROC sobre o conjunto de validação final. Os resultados
foram gerados, tanto para o conjunto de dados original, quanto para o conjunto de dados
superamostrado para fins comparativos, sendo o modelo de melhor desempenho geral
escolhido para testes no LIME.
Seguido aos testes comparativos com os classificadores, tem-se os testes de
interpretação com o LIME. Para isto, foi utilizada a extensão SP-LIME para a obtenção
de uma interpretação global sobre o conjunto de validação. Foi gerado o gráfico de
interpretação por classe para fins de visualização de como cada variável impacta na
classificação e para qual classe tenderia cada variável, ou seja, quais variáveis e em quais
intervalos há maior influência na aprovação ou no cancelamento do cadastro.

4. Resultados e Discussão
4.1. Resultados dos testes com os classificadores
Para a realização dos procedimentos de pré-processamento, foram testados,
experimentalmente, o número de variáveis a ser escolhido pelo FDR e o parâmetro k de
vizinhos do SMOTE. Dentre as configurações realizadas, o parâmetro k para o SMOTE
que obteve os melhores resultados foi k = 9 e o número de atributos escolhidos após a
aplicação do FDR e a remoção das variáveis mais redundantes foi de 41 variáveis de
entrada. O tamanho do conjunto de treinamento e teste com validação cruzada com e sem
aplicação do SMOTE e o tamanho do conjunto de validação podem ser vistos na Tabela
2.
Tabela 2 – Conjuntos de treinamento e validação utilizados
Classe

Treino - Sem SMOTE

Treino - Com SMOTE

Validação

Aprovados - 1

1394

5015

349

Cancelados - 0

5015

5015

1254

Total

6409

10030

1603

Em seguida ao pré-processamento, foi realizado o projeto dos classificadores.
Foram testadas diversas configurações dos hiperparâmetros de cada modelo, sendo os que
geraram os melhores resultados, sendo utilizados para os ensaios comparativos. Os
valores dos hiperparâmetros de cada classificador podem ser vistos na Tabela 3 para os
classificadores treinados com o conjunto de dados original e na Tabela 4 para os
classificadores treinados com o conjunto de dados superamostrado.
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Tabela 3 – Hiperparâmetros dos classificadores treinados com o conjunto de dados original
Modelo

Rede MLP

Random Forest

AdaBoost

Gradiet Boosting

Hiperparâmetro
Camadas ocultas
Neurônios nas camadas ocultas
Função de ativação das camadas ocultas
Neurônios na camada de saída
Função de ativação da camada de saída
Algoritmo de otimização
Taxa de aprendizagem
Número de árvores
Medida de avaliação
Profundidade máxima
Número de árvores
Medida de avaliação
Profundidade máxima
Algoritmo de ajuste
Número de árvores
Medida de avaliação
Profundidade máxima

Valor
1
100
ReLu
2
Softmax
Quasi-Newton (2ª ordem)
Adaptativa
500
índice Gini
12
200
Entropia
12
SAMME.R
200
mse_friedman
10

Tabela 4 – Hiperparâmetros dos classificadores treinados com o conjunto de dados superamostrado
Modelo

Rede MLP

Random Forest

AdaBoost

Gradiet Boosting

Hiperparâmetro
Camadas ocultas
Neurônios nas camadas ocultas
Função de ativação das camadas ocultas
Neurônios na camada de saída
Função de ativação da camada de saída
Algoritmo de otimização
Taxa de aprendizagem
Número de árvores
Medida de avaliação
Profundidade máxima
Número de árvores
Medida de avaliação
Profundidade máxima
Algoritmo de ajuste
Número de árvores
Medida de avaliação
Profundidade máxima

Valor
1
100
ReLu
2
softmax
Quasi-Newton (2ª ordem)
adaptativa
400
índice Gini
14
500
Entropia
12
SAMME.R
500
mse_friedman
16

Realizados os procedimentos de treinamento e teste sob validação cruzada e a
validação final, foram gerados os resultados numéricos e gráficos para fins de
comparativos entre os classificadores treinados, tanto com o conjunto de dados original,
quanto com o conjunto de dados superamostrado. Os resultados de desempenho para os
classificadores treinados com o conjunto de dados original seguem dispostos na Tabela
5, enquanto os resultados de desempenho para o conjunto de dados superamostrado com
o SMOTE estão contidos na Tabela 6. As curvas ROC para os classificadores treinados
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com o conjunto de dados original e supearamostrado seguem dispostas, respectivamente,
nas Figura 2 e Figura 3.
Tabela 5 – Desempenho dos classificadores treinados com o conjunto de dados original
Conjunto

Teste

Validação

Medida
ACC
F1 - Score
AUC
Precision - 1
Recall - 1
Precision - 0
Recall - 0
ACC
F1 - Score
AUC
Precision - 1
Recall - 1
Precision - 0
Recall - 0

Rede MLP
0,8588 ± 0,0163
0,9116 ± 0,0099
0,8759 ± 0,0155
0,7061 ± 0,0420
0,6005 ± 0,0544
0,8935 ± 0,0134
0,9306 ± 0,0101
0,8440
0,9024
0,8597
0,6678
0,5645
0,8838
0,9219

Random Forest
0,8889 ± 0,0084
0,9273 ± 0,0056
0,9467 ± 0,0101
0,7104 ± 0,0194
0,8271 ± 0,0287
0,9497 ± 0,0079
0,9061 ± 0,0087
0,9008
0,9350
0,9548
0,7317
0,8596
0,9589
0,9123

AdaBoost
0,8969 ± 0,0118
0,9350 ± 0,0073
0,9296 ± 0,0152
0,7921 ± 0,0302
0,7137 ± 0,0458
0,9227 ± 0,0113
0,9478 ± 0,0088
0,9014
0,9374
0,9375
0,7851
0,7536
0,9322
0,9426

Gradient Boosting
0,9067 ± 0,0092
0,9410 ± 0,0058
0,9497 ± 0,0065
0,8119 ± 0,0286
0,7446 ± 0,0349
0,9307 ± 0,0087
0,9517 ± 0,0089
0,9127
0,9447
0,9515
0,8215
0,7650
0,9358
0,9537

Tabela 6 – Desempenho dos classificadores treinados com o conjunto de dados superamostrado
Conjunto

Teste

Validação

Medida
ACC
F1 - Score
AUC
Precision - 1
Recall - 1
Precision - 0
Recall - 0
ACC
F1 - Score
AUC
Precision - 1
Recall - 1
Precision - 0
Recall - 0

Rede MLP
0,8847 ± 0,0138
0,8774 ± 0,0166
0,9350 ± 0,0091
0,8457 ± 0,0228
0,9424 ± 0,0105
0,9351 ± 0,0103
0,8271 ± 0,0308
0,8222
0,8786
0,8775
0,5627
0,8223
0,9433
0,8222

Random Forest
0,9235 ± 0,0101
0,9221 ± 0,0105
0,9733 ± 0,0040
0,9084 ± 0,0122
0,9422 ± 0,0105
0,9400 ± 0,0107
0,9049 ± 0,0134
0,9039
0,9364
0,9569
0,7241
0,9026
0,9709
0,9043

AdaBoost
0,9258 ± 0,0077
0,9247 ± 0,0077
0,9712 ± 0,0039
0,9135 ± 0,0091
0,9408 ± 0,0121
0,9391 ± 0,0117
0,9109 ± 0,0102
0,8821
0,9225
0,9336
0,6914
0,8281
0,9494
0,8971

Gradient Boosting
0,9222 ± 0,0070
0,9211 ± 0,0070
0,9749 ± 0,0053
0,9109 ± 0,0082
0,9362 ± 0,0125
0,9345 ± 0,0119
0,9083 ± 0,0093
0,8890
0,9270
0,9461
0,7041
0,8453
0,9544
0,9011
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Figura 2 – Curva ROC para os classificadores treinados com o conjunto de dados original.

Figura 3 – Curva ROC para os classificadores treinados com o conjunto de dados superamostrado.

Realizada a geração dos resultados e fazendo um comparativo entre os modelos
treinados com e sem o uso do SMOTE para o balanceamento entre as classes, podem ser
destacados alguns pontos. Primeiramente, o uso do SMOTE gerou um balanceamento no
desempenho por classe, acarretando em menores tendências à classe majoritária por parte
do classificador, tal situação pode ser vista comparando os resultados das Tabelas 5 e 6.
Contudo, tal aumento do desempenho na classe de Aprovados adquirido pelo uso do
SMOTE gerou uma queda no desempenho na classe de Cancelados, conforme pode ser
visto comparando os resultados de desempenho. Outro ponto a ser destacado é que o
desempenho geral não sofreu alterações significativas, tal situação é respaldada tanto
pelos desempenhos gráficos observados nas Figuras 2 e 3, visto que as curvas não tiveram
aumento significativo na AUC, quanto pelas medidas de ACC e F1-Score, que são
medidas que englobam ambas as classes, dispostas nas Tabelas 5 e 6.
Fazendo um comparativo no desempenho de cada classificador, dentre os modelos
treinados, a Rede MLP obteve o menor desempenho, tanto treinada com e sem o uso do
SMOTE para a superamostragem, tal situação pode ser vista visualmente, por meio das
Figuras 2 e 3, onde a curva ROC obtida pela Rede Neural cobre uma área
significativamente menor que as curvas dos demais classificadores. Os classificadores
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AdaBoost e Gradient Boosting geraram resultados acima da Rede MLP, contudo, mesmo
treinada sob o conjunto de dados superamostrado, as classificações mantiveram uma
tendência à classe de Cancelados e geraram resultados gerais inferiores a Random Forest.
A Random Forest, treinada com o conjunto de dados original, gerou alguns dos melhores
índices de desempenho, em conjunto com o Gradient Boosting e, quando treinada com
os conjuntos de dados superamostrados pelo SMOTE, obteve os melhores resultados.
Portanto, a Random Forest treinada com os dados superamostrados foi escolhida para os
testes de interpretação no LIME, dado o seu desempenho ter se mostrado superior aos
demais modelos.
4.2. Resultados dos testes de interpretação com o LIME
Seguido aos testes com os classificadores, foram gerados os testes com o LIME,
de maneira a analisar os intervalos de interpretação gerados. Realizado sob todo o
conjunto de validação, ou seja, os dados novos ao classificador, que não foram utilizados
durante o treinamento com validação cruzada, foi utilizado o SP-LIME para a geração
das interpretações globais sobre este conjunto de dados. Durantes os ensaios
experimentais, foi variada a largura do kernel do SP-LIME de maneira a predição local
ser a mais próxima possível da predição da Random Forest sem um sobreajuste do modelo
local. Após testes de diversos valores para o parâmetro, foi tomado o valor de 1,5, uma
vez que este gerou os melhores resultados experimentais.
O SP-LIME gerou 72 intervalos de interpretação sobre o conjunto de validação
utilizado. Com o objetivo de compactar essas interpretações, foi gerado um gráfico de
interpretação dos pesos do LIME por classe das 20 interpretações de maior impacto. O
gráfico das interpretações se encontra na Figura 4.

Figura 4 – Gráfico de interpretação por classe contendo os 20 intervalos de maior peso do SP-LIME.

Conforme observado na Figura 4, os pesos gerados refletem o impacto da
interpretação (maior ou menor) de acordo com o valor do peso e se esta interpretação
implica em um aumento ou redução da probabilidade dos registros do CAR dentro do
conjunto de validação serem aprovados ou cancelados.
Um exemplo é a variável “EXISTE_TAC”, onde possui um impacto positivo para
a classe de Aprovados e negativo para a classe de Cancelados. Desta forma, pode ser
interpretado que, se a variável for menor ou igual à -0,27 (em valores normalizados pelo
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z-score), há maior chance de os cadastros contidos no conjunto de validação serem
aprovados e, em contrapartida, menor probabilidade dos mesmos serem cancelados.
A partir do gráfico de interpretações geradas, cabem serem analisados alguns
pontos, sobretudo quando observado o intervalo das variáveis sem a normalização zscore, onde pode ser visto o valor real da variável e seu significado por parte da aplicação.
Um exemplo a ser visto é a variável “AREA_DOC” que corresponde a área documentada
no cadastro, seu valor real no intervalo de interpretação do LIME é de -228,42 (-0,02 em
valor normalizado). Uma vez que valores de área negativa não fazem correspondência
com a realidade da aplicação, tal intervalo de interpretação gerado é inconclusivo, logo,
não podendo ser feitas inferências a partir desta interpretação.
Além dos intervalos inconsistentes, outro ponto que requer maior atenção são os
intervalos ambíguos onde um mesmo intervalo de interpretação gerado possui mesmo
sinal de peso, logo, tendo, simultaneamente, às duas classes da mesma forma. Como
exemplo, a variável “RESTINGA” apresentou um impacto positivo para as duas classes,
logo, não sendo possível determinar para qual classe este intervalo impactaria
positivamente ou negativamente.
Além das análises visuais ou do intervalo com seu valor real, o levantamento das
interpretações e a verificação se tais intervalos possuem correspondência prática é de
suma importância para a aplicação final, visto que a correspondência prática pode
corroborar com as interpretações geradas pelo algoritmo de aprendizagem de máquina
interpretável. Dentre as interpretações, variável “QTD_RETIFI” foi visto com
correspondência prática por parte do pessoal especialista, onde maiores retificações no
cadastro tendem à aprovação do mesmo. Entretanto, também houveram casos de
intervalos de interpretação sem correspondência prática, apresentando interpretação
oposta, como no caso da variável “EXISTE_RPPN”.
Em suma, as interpretações geradas pelo LIME possuem visualização intuitiva,
como a geração dos resultados em gráficos que permite a visualização do impacto de cada
interpretação em cada classe. Contudo, uma análise detalhada se faz necessária, sobretudo
da correspondência prática das análises manuais do CAR e utilizando os intervalos em
valores reais, sem normalização.

5. Conclusão
Este trabalho teve por objetivo principal a proposta de um método de classificação
dos registros do CAR, utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina devido à
complexidade da base dados. Além da classificação dos cadastros, foi utilizado um
algoritmo de interpretação de classificadores, de maneira a mostrar como cada variável
de entrada influencia na classificação, detalhando as análises e auxiliando a equipe de
análise manual do CAR. Os resultados apresentados mostram potencial uso de
ferramentas de aprendizagem de máquina, podendo ser utilizado, também, recursos de
data augmentation para aumentar a base de dados com o objetivo de melhorar a
capacidade de generalização dos classificadores, melhorando o desempenho preditivo. O
desempenho dos classificadores chegou a taxas de desempenho em torno de 90% (0,9) e
as interpretações mostradas podem colaborar com uma visualização, todavia, necessita
de uma análise mais detalhada, enfocada na aplicação prática do CAR.
Como trabalhos futuros, tem-se o detalhamento das análises do LIME, além do
uso de outras ferramentas de aprendizagem de máquina interpretável, o aumento da base
de dados, o incremento de variáveis geoespaciais e verificar se as mesmas podem
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melhorar o desempenho do método e, por fim, após as melhorias realizadas, propor uma
saída da classificação em formato de log, mostrando a tomada de decisão automatizada e
as interpretações, justificando tal classificação. Desta maneira, podendo contribuir para a
melhoria nas análises do Cadastro Ambiental Rural.
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Abstract. The water potential is one of the main indicators used in the study of
water relationships in plants and shows the level of hydration of their tissue.
There are several variables in the literature capable of describing plant properties
through leaf reflectance indices, which are related to water potential. This work
aims to explore such variables to study the water potential in coffee trees through
the use of computational intelligence tools. A classifier and a decision tree-based
estimator were also developed. The results showed that the artificial neural
networks were superior as a classifier, but the decision trees had a slightly
superior performance as a regressor.
Keywords: Artiﬁcial Neural Networks. Decision Tree. Leaf Water Potential. Coffee
Trees.
Resumo. O potencial hídrico é um dos principais indicadores utilizados no estudo
das relações hídricas nas plantas e mostra o nível de hidratação do tecido das
mesmas. Existem na literatura diversas variáveis capazes de descrever
propriedades das plantas por meio dos índices de refletância das folhas, que
apresentam relações com o potencial hídrico. Este trabalho tem como objetivo
explorar tais variáveis para estudar o potencial hídrico em cafeeiros através do
uso de ferramentas de inteligência computacional. Foram desenvolvidos ainda um
classificador e um estimador baseado em árvore de decisão. Os resultados
mostraram que as redes neurais artificiais foram superiores como classificador,
porém as árvores de decisão obtiveram um desempenho ligeiramente superior
como regressor.
Palavras-chave: Redes Neurais Artiﬁciais. Árvores de Decisão. Potencial Hídrico
Foliar. Cafeeiros.
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1. Introdução
O uso racional de recursos hídricos no setor agrícola, visando a economia de água e uma
boa produtividade, constitui um aspecto de grande relevância para a produção
sustentável, tornando cada vez mais necessária a busca por tecnologias para o auxílio
nessa área.
O conhecimento das relações hídricas das plantas é fundamental para o
estabelecimento de boas práticas agrícolas. Existem diversas variáveis capazes de
descrever o status hídrico da planta, dentre elas destaca-se o potencial hídrico foliar
(Ψam). Este índice é mensurado de forma direta por meio de um equipamento
denominado bomba de Scholander, no qual amostras de folhas recolhidas das plantas
são submetidas a diferentes níveis de pressão, determinando assim o valor de Ψam
[BARNES 1992].
O processo de medição direta do potencial hídrico foliar, entretanto, apresenta
algumas dificuldades de execução como elevado tempo de medição e risco de explosão,
além de ser um método destrutivo, que pode causar danos à planta. Dessa forma, muitos
estudos têm sido realizados visando sua determinação de forma indireta, principalmente
com base nos índices espectrais relativos à refletância foliar das plantas alvos [Zhang
2018].
A obtenção dos índices espectrais pode ser realizada de diversas formas,
destacando-se o sensoriamento remoto e os espectrômetros de campo. Esses métodos
funcionam por meio da medição do percentual de luz refletida pelas folhas das plantas
para os diferentes comprimentos de onda da luz, e com base nesses valores são
calculados os índices utilizando equações já existentes na literatura.
Os índices de refletância foliar fornecem informações diversas sobre a saúde das
plantas, tais como vivacidade, amarelidão, vermelhidão, entre outras características que
são interpretadas por fisiologistas a fim de obter informações relevantes sobre a amostra
em questão. Esses índices possuem correlação com o status hídrico da planta, o que do
ponto de vista de inteligência computacional, pode ser usado para estimar o potencial
hídrico de forma indireta por meio de técnicas de natureza estocástica [GENC 2013].
Dentre os algoritmos estocásticos conhecidos, destacam-se as redes neurais
artificiais (RNAs), que possuem um rico embasamento teórico na literatura e são
utilizadas em diversas aplicações de reconhecimento de padrões, tais como classificação,
predição e estimação. Devido a sua alta capacidade de generalização, as RNAs quando
bem projetadas, são capazes de mapear o comportamento de funções, mesmo que estas
sejam não-lineares e/ou descontínuas.
As redes neurais artificiais podem ser projetadas em plataformas de
desenvolvimento como Matlab, Weka, Scilab, entre outras, sendo as maiores
dificuldades do projeto a determinação da quantidade de camadas e de neurônios, bem
como a seleção das melhores características a serem aplicadas como entradas para a
RNA. Outro ponto importante para a escolha das redes neurais artificiais como
metodologia, é que uma vez projetadas e treinadas elas podem ser facilmente
implementadas em softwares mais genéricos como o Excel por exemplo e, geralmente,
apresentam rápida execução na fase operacional [Haykin 2001].
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Outra ferramenta aplicável para a solução deste problema são as árvores de
decisão, que são capazes de realizar a classificação de amostras em grupos, e a
estimação de seu comportamento de acordo com os valores de suas características. Essa
ferramenta pode ser usada para classificar o potencial hídrico dos cafeeiros,
identificando se seu status hídrico está adequado, eliminando a necessidade do uso da
bomba de Scholander. A motivação principal em se usar árvores de decisão está na sua
boa capacidade de representação de dados. Esta técnica permite mapear dados, mesmo
que de alta dimensão, de forma simples e de fácil entendimento, o que é bastante útil em
sistemas de reconhecimento de padrões [Simões 2008].
Desta forma, o presente documento apresenta, o desenvolvimento de duas
ferramentas baseadas, em redes neurais artificiais e árvores de decisão, capazes de
estimar o potencial hídrico em cafeeiros (Coffea arabica L.), bem como duas
ferramentas capazes de classificá-lo. Por fim, é apresentado um estudo comparativo
entre as metodologias abordadas.

2. Materiais e Métodos
Para a realização da metodologia adotada, foram necessários os seguintes equipamentos:
● 1 Mini-espectrômetro foliar CI-710;
● 1 Bomba de Scholander SEC-3115-P40G4V;
● 1 Licença do Software Matlab.
2.1 Banco de Dados
Utilizou-se neste projeto dois bancos de dados espectrais, montados pela equipe de
pesquisadores da EPAMIG e EMBRAPA/Café. As amostras foram coletadas no período
de 2014-2018, em cafeeiros arábica nos municípios de Santo Antônio do Amparo e
Diamantina, Minas Gerais, Brasil.
O conjunto de dados referente à cidade de Santo Antônio do Amparo possui 821
amostras de índices espectrais, com 9 características. Nos dados referentes à fazenda
localizada na cidade de Diamantina, são encontradas 439 amostras de índices espectrais,
também com 9 características.
Essas características são semelhantes nas duas base de dados, sendo elas: PRI
(Photochemical Reflectance Index), PSRI (Plant Senescence Reflectance Index), NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index), WBU (Water Band Index), ARI1
(Anthocyanin Reflectance Index), CRI1 (Carotenoid Reflectance Index), SIPI (Structure
Insensitive Pigment Index), FRI (Flavonol Reflectance Index) e data da coleta, obtidas
por meio do mini-espectrômetro, e o potencial hídrico, medido com uma bomba de
Scholander. Os dados foram coletados em onze diferentes datas, visando capturar o
efeito de variações climáticas sazonais da região.
A fim de possibilitar o processamento da data de coleta, foi feita sua conversão
para um valor numérico, de acordo com a estação do ano, sendo atribuído um valor de 1
a 4 para cada estação: primavera, verão, outono e inverno, respectivamente.
Para a estimativa dos dados, considerou-se os valores normalizados do potencial
hídrico, entretanto para fins de classificação os alvos foram divididos em classes, de
acordo com o valor do potencial hídrico, intervalados a cada -1,65MPa (e.g. classe1 [0
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-1,65], classe2 [-1,65 -3,3], e assim por diante), totalizando 4 classes. O número de
classes foi determinado de acordo com a disposição dos dados da faixa de valores de
potencial hídrico disponíveis.
Utilizou-se 2 camadas intermediárias, sendo 10 neurônios na primeira camada e
5 na segunda camada. Em ambas, a função de ativação utilizada foi a Tangente
Hiperbólica. Essa configuração foi adotada por se tratar do cenário com melhores
resultados, diante dos testes realizados.

A divisão de classes resultou em uma disposição de dados desbalanceada, visto
que algumas faixas de potencial hídrico possuem mais dados do que outras. A divisão
de classes resultou na seguinte disposição dos dados na base de Santo Antônio do
Amparo: 544 dados na Classe 01; 53 dados na Classe 02; 172 dados na Classe 03; 52
dados na Classe 04. Já na base de Diamantina, a disposição é a seguinte: 228 dados na
Classe 01; 78 dados na Classe 02; 43 dados na Classe 03; 90 dados na Classe 04.
Com o objetivo de sanar esse problema, utilizou-se do algoritmo SMOTE, onde
são realizadas duplicações dos dados, permitindo assim um balanceamento das classes.
Os algoritmos também foram implementados levando em consideração a
validação cruzada do tipo k-fold, que foi utilizada com o objetivo de realizar testes
estatísticos e consequentemente melhorar o desempenho das técnicas aplicadas.
2.2 Pré-processamento
Para o início do desenvolvimento foi necessário um pré-processamento dos dados. Para
o uso em Matlab, primeiramente alocaram-se os dados em forma matricial, onde as
linhas são as amostras e as colunas são as características, sendo os alvos, dispostos em
uma matriz coluna separada.
Para o uso no projeto dos classificadores, os alvos foram separados em 4 classes,
igualmente intervaladas de acordo com o valor máximo e mínimo de potencial hídrico
das amostras. Essa configuração de classes foi escrita na forma matricial, na qual cada
linha representa uma classe e cada coluna uma amostra, sendo atribuído o valor "1" para
a classe à qual a amostra pertence e "0" para as demais, onde as linhas representam as
sete classes, respectivamente. A motivação da utilização de classes é a possibilidade de
observar qual faixa de dados de potencial hídricos os classificadores implementados
obterão uma maior quantidade de acertos.
Em seguida foram eliminados manualmente os outliers e normalizadas as
amostras, de modo a evitar eventuais priorizações de dados considerando apenas seu
valor absoluto mais elevado em relação aos demais [Braga 2007]. Esses dados
eliminados dizem respeito às linhas com dados faltantes ou com valor discrepante do
esperado, e foram retirados de acordo com especialistas da área.
Foi adotada como regra de normalização a escala para o conjunto de [0,1] para
todos os dados. Uma vez normalizados os dados, foi feito um embaralhamento, a fim de
evitar que amostras muito similares sejam utilizadas no treinamento das redes ou
definição das árvores, prejudicando sua capacidade de generalização [Haykin 2001].
Para isso foi desenvolvido um código que embaralha as linhas de uma matriz, sem
alterar suas colunas. Ainda nesse sentido, realizou-se uma divisão dos dados em um
conjunto de treino e um conjunto de teste. A divisão desta partição é feita de forma
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empírica, onde um conjunto é o complemento do outro, totalizando 100%
amostras.

das

Por fim, para a seleção de características, utilizou-se uma análise de correlação
das variáveis, visando identificar redundâncias e a relevância de cada característica, por
meio do coeficiente de Pearson de cada atributo com ele próprio e com o alvo,
eliminando aqueles que apresentaram baixa correlação com o alvo (baixa relevância)
e/ou alta correlação entre si (alta redundância), no segundo caso um dos atributos de
cada par com alta correlação foi eliminado, diminuindo a dimensionalidade do problema
[Silva 2010].
Os dados foram divididos em 5 partições, chamadas de folds, o que condiz com
uma proporção de 80% para treinamento e 20% para testes, finalizando o
pré-processamento.

3. Resultados e Discussões
3.1.

Seleção de Características

Com a realização dos procedimentos propostos, foi montada uma tabela mostrada na
Tabela 01, que ilustra a matriz de correlação entre cada atributo com os demais e com o
alvo Ψam. Primeiramente foram selecionados os índices com maiores valores de
correlação com o alvo, ou seja, com alta relevância (células marcadas em azul). Em
seguida foram selecionados os maiores valores de correlação desses índices com os
demais (células marcadas em vermelho), visando identificar a existência de redundância.
De posse desses dados, foram eliminados os índices PSRI, ARI1 e FRI, que
apresentaram, simultaneamente, alta redundância e baixa relevância. Também foi
removido o índice WBU que, apesar de não apresentar redundância com as demais
características, apresentou uma baixa correlação com o alvo. Desta forma, os índices
selecionados foram PRI, NDVI, CRI, SIPI e Data.
Tabela 01 - Matriz de Correlação
Ψam

PRI

PSRI

NDVI

WBU

ARI

CRI

SIPI

Ψam

1

PRI

0,2735

1

PSRI

-0,0424

-0,1885

1

NDVI

0,1988

0,4898

-0,2365

1

WBU

0,038

-0,0268

0,0248

0,0671

1

ARI

-0,0401

0,3383

0,0325

0,5653

-0,1125

1

CRI

0,2045

0,4180

0,0373

0,6091

-0,1763

0,5329

1

SIPI

0,2721

0,2987

-0,0793

0,6017

0,0757

0,0671

0,4572

1

FRI

0,1026

0,0546

0,0240

0,2476

-0,1037

0,0952

0,5487

0,5823

FRI

1

Data
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Data

0,2175

0,0187

-0,0885

0,0199

-0,3762

0,0096

0,1281

0,0864

0,0795

3.2 Classificadores
Na Tabela 02 são apresentados os resultados dos classificadores, aplicando os dados da
fazendo de Diamantina e Santo Antônio do Amparo, com base com e sem a aplicação
do SMOTE.
Tabela 02 - Resultados Classificadores.
RESULTADOS - DIAMANTINA
Redes Neurais Artificiais

Árvores de Decisão

Classificação

Acurácia = 0.7561 ± 0.0256

Acurácia = 0.6784 ± 0.0342

Classificação - SMOTE

Acurácia = 0.8738 ± 0.0112

Acurácia = 0.8517 ± 0.0221

RESULTADOS - SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
Redes Neurais Artificiais

Árvores de Decisão

Classificação

Acurácia = 0.6732 ± 0.0453

Acurácia = 0.7527 ± 0.0409

Classificação - SMOTE

Acurácia = 0.8952 ± 0.0211

Acurácia = 0.8819 ± 0.0817

3.3 Estimadores
Na Tabela 03 são apresentados os resultados dos estimadores, aplicando os dados da
fazendo de Diamantina e Santo Antônio do Amparo, com base com e sem a aplicação
do SMOTE.
Tabela 03 - Resultados Estimadores.
RESULTADOS - DIAMANTINA
Redes Neurais Artificiais

Árvores de Decisão

Regressão

Acurácia = 0.6177 ± 0.1947

Acurácia = 0.6858 ± 0.0226

Regressão - SMOTE

Acurácia = 0.7294 ± 0.0995

Acurácia = 0.9532 ± 0.0658

RESULTADOS - SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
Redes Neurais Artificiais

Árvores de Decisão

1
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Regressão

Acurácia = 0.6903 ± 0.0843

Acurácia = 0.8599 ± 0.0480

Regressão - SMOTE

Acurácia = 0.7658 ± 0.0891

Acurácia = 0.9722 ± 0.0172

3.4 Estudo Comparativo
Por meio da análise da Tabela 03, é possível notar que a árvore de decisão obteve
menores valores de desvio padrão, e pode ser justificado pelo fato de que elas retornam
apenas valores fixos, sua estimativa é feita por meio de uma classificação em muitas
classes, evitando que estimem valores pontuais muito discrepantes dos reais.
Estes resultados demonstram uma maior capacidade de generalização da Árvore
de Decisão, em se tratando do problema de regressão em pauta, elencando-a como a
melhor ferramenta para este cenário, quando comparada à RNA, uma vez que o
principal critério de avaliação de desempenho utilizado foi o índice de confiança.
Com base no exposto na Tabela 02, é possível inferir que a RNA foi superior à
árvore de decisão em todos os aspectos. Isto possivelmente é justificado por
singularidades das amostras utilizadas nos testes desta execução em específico, não
refletindo necessariamente a superioridade da rede.
Desta forma, fica evidente a superioridade da rede neural desenvolvida para
classificação bem como a superioridade da árvore de decisão desenvolvida para a
regressão, permitindo a aplicação de ambas para o problema discutido neste texto, de
acordo com a abordagem a ser utilizada (classificação ou regressão).
É válido considerar ainda, que as árvores de decisão facilitam o entendimento
das operações que levam aos resultados, uma vez que são compostas de regras ``Se,
Então", ao passo que as redes neurais artificiais mesmo podendo ser facilmente
replicadas utilizando uma sequência de somas e multiplicações após serem treinadas,
são consideradas, como um sistema em caixa preta, no qual não se tem conhecimento
sobre as razões que levaram aos resultados. Essas características devem ser consideradas
ao escolher a metodologia a ser utilizada, uma vez que os resultados, em geral, não
apresentaram grandes diferenças de desempenho.

4. Conclusão
Os resultados obtidos com a realização das metodologias apontadas, de forma geral,
foram positivos, uma vez que ambas as técnicas abordadas conseguiram realizar as
atividades propostas com desempenho satisfatório.
Dentre as ferramentas de aprendizado de máquina estudadas neste texto, as redes
neurais artificiais foram melhores para a classificação do potencial hídrico foliar em
cafeeiros das regiões abordadas, e as árvores de decisão foram superiores quando o
objetivo era a estimação das amostras.
Observou-se também a melhoria dos resultados quanto à aplicação do algoritmo
SMOTE como técnica de balanceamento dos dados das classes, melhorando
consideravelmente na acurácia das técnicas implementadas.
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Abstract. E-commerce has generated a large amount of data in text format, which
can be used by companies. The proposed application aims to develop a product
classifier in different niches of an online sales platform. The application of few shot
learning classifiers is proposed, with the use of siamese neural networks and
siamese ensembles to determine the similarity between the samples. With the use of
only one siamese network, an accuracy of 93.36% was observed. When using an
ensemble structure of Siamese networks with 3 representatives of each class, the
accuracy ranged between 92,50% and 96.25%. However, both cases require the
choosing of the class representative.
Keywords: Few shot learning, E-commerce, Ensembles, Siamese networks
Resumo. O comércio eletrônico tem gerado grande quantidade de dados em
formato textual, que pode ser utilizado pelas empresas. A aplicação proposta
objetiva o desenvolvimento de um classificador de produtos nos diferentes nichos
de uma plataforma de vendas online. É proposta a aplicação de classificadores few
shot learning, com o uso das redes neurais siamesas e ensembles de siamesas para
determinar a similaridade entre as amostras. Com o uso de apenas uma rede
siamesa foi observado uma acurácia de 93,36%. Ao utilizar uma estrutura de
ensemble de redes siamesas com 3 representantes de cada classe a acurácia variou
entre 92,50% e 96,25%. Entretanto, ambos os casos necessitam da escolha do
representante da classe.
Palavras-chave: Few shot learning, Comércio eletrônico, Ensembles, Redes
siamesas.

1. Introdução
Segundo o estudo de Kim (2020), a pandemia do novo coronavírus (COVID19) acelerou
o crescimento do número de vendas em lojas de comércio eletrônico (E-commerce, em
inglês). Com a facilidade de comprar sem ter que sair de casa, somente acessando um site
ou aplicativo, e os benefícios de ter a sua compra entregue em casa, ter acesso a mais
opções de produtos e vendedores, além das diversas formas de pagamento, os
consumidores tem optado pela compra online.
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Com maior utilização das plataformas de compra e venda online as empresas tem
acesso a mais dados do comportamento de compras de seus consumidores. O estudo
destes dados é interessante para as empresas pois elas podem estabelecer melhores
relações com os consumidores, entender quais são seus desejos e proporcionar uma
melhor experiência de compra e venda (Chen, L. and Wang, F. 2013). Para o
entendimento das informações contidas nestes dados, são necessários métodos de
processamento de linguagem natural (Silva, F. C. et al. 2020; Haixiang, G. et al. 2017).
As plataformas de E-commerce, também conhecidas como marketplaces,
permitem que diferentes vendedores cadastrem seus produtos e realizem as vendas. O
consumidor, por sua vez, pode comprar, de uma só vez, produtos de diferentes vendedores
e realizar um único pagamento, que será repassado aos vendedores pela plataforma
utilizada. Em um marketplace, normalmente, os produtos são divididos em diferentes
categorias, para facilitar no processo de busca de um produto e também para exibição de
produtos similares em um mesmo local.
Com o crescimento do número de vendedores e o aumento da quantidade de
produtos cadastrados nestas plataformas, o processo de classificá-los em suas respectivas
categorias se torna custoso para ser feito manualmente, sendo necessário um algoritmo
que agrupe os anúncios nas respectivas categorias. Essa classificação deve ser feita
considerando as características informadas no título do anúncio e demais campos
descritivos, independente da categoria atribuída previamente pelo vendedor ao cadastrar
um produto.
Os classificadores tradicionais baseados em redes neurais artificiais não têm bom
desempenho ao lidar com classes desbalanceadas, que ocorre quando, no banco de dados,
há muitos exemplos de uma ou mais classes e poucos exemplos de outras classes (He, H.
and Garcia, E. A. 2009). Neste caso, os modelos podem criar vieses de acordo com os
exemplos das classes que são mais representativas na base de dados (Jadon, S. and Garg,
A. 2020). Diante disso, a aplicação de modelos com treinamento one/few shot learning é
uma possibilidade interessante pois esses modelos conseguem aprender a relacionar
informações até mesmo das classes pouco representadas, obtendo bom desempenho em
bases de dados com classes desbalanceadas.
O uso de classificadores baseados em Redes Siamesas como classificador few shot
learning vem sendo usado na literatura em aplicações em diversas áreas (Chaves, A. G.
S. et al. 2021; Souza, A. de et al. 2019; Koch, G. and Zemel, R. and Salakhutdinov, R.
2015). Os experimentos descritos neste trabalho têm por objetivo propor e comparar o
desempenho das Redes Siamesas como classificador few shot learning em duas
abordagens, sendo a primeira a implementação simples da rede siamesa e a segunda
utilizando uma estrutura de ensembles (Zhang, C. and Ma, Y. 2014) para testes,
abordando o problema do melhor representante para cada classe. O uso da estrutura de
ensembles permite que seja escolhido mais de um representante por classe, permitindo
que seja feita uma representação melhor das características de cada classe quando
comparada à estrutura simples, em que cada classe conta com somente um representante.
Este trabalho está organizado da seguinte forma: conceitos teóricos, bem como a
metodologia, ferramentas e banco de dados utilizados são apresentados na Seção
intitulada “Materiais e métodos”. Os resultados obtidos, bem como as análises dos
mesmos são apresentados na Seção “Análise e discussão dos resultados”. Uma
recapitulação do trabalho com os principais resultados, conclusões e sugestões dos
próximos passos são apresentados na Seção “Conclusão”.
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2. Materiais e métodos
2.1. Banco de dados
Os algoritmos utilizados foram implementados em linguagem Python, por ser uma
linguagem de código aberto, com muitas bibliotecas apropriadas para análise de dados
que são constantemente atualizadas.
A base de dados utilizada para os experimentos deste trabalho foi cedida pela
empresa Omnilogic Inteligência, parceira deste trabalho. Tal base de dados é composta
por amostras com textos não estruturados, com o título de ofertas cadastradas em uma
plataforma de comércio eletrônico. No total, são 394 amostras, divididas em 34 classes.
Porém, trata-se de uma base de dados desbalanceada, sendo que 13 classes possuem
apenas uma amostra, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1: Informações sobre a distribuição de amostras por classe

Número de amostras por classes

Número de classes

1

13

2

5

3a8

10

20 a 60

5

Mais de 100

1

Para os testes descritos neste trabalho foram utilizadas somente as classes com
mais de 20 amostras por classe, já que cada classe necessita de amostras o suficiente para
que a base de dados seja dividida em bases de treino e teste e que seja feita a escolha das
amostras usadas como os representantes de cada classe. As classes usadas foram: Suporte
para Galão de Água (113 amostras), Pêndulo (60 amostras), Cesta de Supermercado (51
amostras), Defumador de Ambiente (49 amostras), Limpador Magnético (32 amostras) e
Pedra Esotérica (20 amostras).
A base de dados foi dividida em conjunto de treino e conjunto de teste, seguindo
a proporção 70/30, sendo que o conjunto de treino ficou com 227 amostras e o conjunto
de teste ficou com 98 amostras.
2.2. Redes Siamesas
A Rede Neural Siamesa foi apresentada no trabalho de Bromley, J. et al. (1994), em que
foi utilizada para comparar imagens de assinaturas escritas em um tablet. A rede siamesa
é um tipo de algoritmo few shot learning capaz de aprender relações entre as amostras
com poucos exemplos de treinamento. É uma rede neural de treinamento supervisionado,
que recebe em suas entradas duas amostras diferentes e pode ser usada para medir a
similaridade entre elas.
Na etapa de treinamento da rede é necessário formar os pares de amostras e o alvo,
já que o aprendizado é supervisionado. Para os pares de amostras da mesma classe, o alvo
terá o valor 1, e para os pares de amostras de classes diferentes o alvo terá valor 0. Ao
final de todo o processo, a rede siamesa gera um valor de similaridade entre 0 e 1, que
pode ser usado para determinar se um par de amostras pertence a uma mesma classe ou
não.
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A Figura 1 (Chaves, A. G. S. et al. 2021) mostra a arquitetura simplificada de uma
rede siamesa. Ela é formada por duas sub-redes idênticas, com a mesma estrutura de
camadas e que possuem os mesmos pesos e parâmetros, tendo o mesmo comportamento
no tratamento das amostras recebidas.

Figura 1: Arquitetura simplificada de uma rede siamesa. Fonte: Chaves, A. G. S.
et al. (2021)

As entradas de cada sub-rede são diferentes e, após processá-las, cada sub-rede
realiza uma operação que leva essas entradas para um espaço multidimensional de
similaridade semântica, criado pela rede siamesa. A saída de cada sub-rede é um vetor
com tamanho igual ao número de neurônios da camada de saída da sub-rede.
Nesse espaço de similaridade semântica é calculada a distância entre os dois
vetores (um de cada sub-rede) e esse cálculo pode ser feito por um neurônio ou por outra
rede neural. Usando esse valor de distância é calculado o valor de similaridade, que é
retornado pela rede siamesa. Após o cálculo da perda, os pesos das sub-redes são
atualizados via backpropagation.
A perda é calculada usando alguma função de penalização, como a de entropia
cruzada binária (binary crossentropy, em inglês), dada pela Equação 1, usando o valor de
similaridade retornado pela rede siamesa e o valor passado como alvo para as duas
entradas (x1 e x2). Considerando que, no problema analisado neste artigo, os alvos são 0
e 1, Y é o alvo que foi atribuído ao par de amostras (valor real), e P é a probabilidade de
o par de amostras pertencer à classe analisada.
Perda(sim(x1, x2), Y(x1, x2)) = −Y∗log(P) − (1−Y)∗log(1−P)

Equação (1)

Após ter um modelo de rede siamesa treinado, ele pode ser utilizado para tarefas
de classificação few-shot learning pois o modelo aprendeu a diferenciar se as amostras
recebidas pertencem à mesma classe ou não, sendo que amostras pertencentes a mesma
classe terão um valor mais próximo de 1. Usando o valor de similaridade e um limite
definido para arredondamento do valor para 0 ou 1 é possível determinar se as amostras
recebidas na entrada da rede siamesa são da mesma classe ou não.
A aplicação das redes siamesas como classificador few-shot learning foi feita para
classificação de novas amostras de produtos que tenham poucas amostras por classe e não
são conhecidas pelo classificador em operação.
As sub-redes utilizadas na estrutura da rede siamesa foram propostas com uma
única camada intermediária, com 20 neurônios, sendo que este número foi variado de 5 a
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100, até chegar no número ótimo. Após a camada intermediária existe uma camada
responsável por calcular a distância ponto a ponto das amostras no novo espaço de
similaridade semântica. Essa camada utiliza as saídas de cada sub-rede, que tem a
dimensão do número de neurônios da camada de saída de cada uma. Em seguida, a saída
desta camada alimenta um único neurônio que calcula o valor de similaridade entre as
entradas, tendo como resultado um valor entre 0 e 1.
2.3. Ensembles
Um ensemble, ou comitê de decisão, é entendido como a fusão de vários modelos
treinados que, quando combinados, tem o objetivo de melhorar o desempenho de um
modelo simples (González, S. and García, S. and Del Ser, J. and Rokach, L. and Herrera,
F. 2020). Usando as previsões combinadas, o modelo final faz previsões melhores,
conseguindo generalizar suas previsões e considerar informações vindas de partes
específicas da base de dados.
No contexto deste trabalho, os ensembles serão utilizados para lidar com o problema da
escolha do melhor representante de cada classe. Uma abordagem possível para este
problema é o uso do centroide de cada classe. Porém, essa abordagem não envolve
nenhuma escolha e, sim, a criação de uma nova amostra para ser usada como
representante. Utilizando um ensemble é possível escolher n representantes para cada
classe e ter uma representação melhor da classe, considerando diversos pontos de sua
distribuição no espaço.

3. Análise e discussão dos resultados
Para montagem dos pares de dados de treinamento enviados para a rede siamesa, para
cada amostra da base de dados, foi formado um par da mesma classe e um par de classe
diferente, sendo que estes elementos foram escolhidos aleatoriamente.
Para a montagem dos pares de teste, no caso da rede siamesa simples, cada
amostra foi escolhida como primeiro elemento e foi selecionada uma amostra de mesma
classe e uma amostra de classe diferente para formar pares. todas as amostras restantes da
base de dados foram colocadas como segundo elemento do par.
Na abordagem com uso do centroide, foi calculado o centroide de cada classe com
os dados de treinamento. Esse elemento foi colocado como o primeiro elemento do par e
as amostras da base de dados de teste foram colocadas uma vez como sendo o segundo
elemento do par.
No caso do ensemble de siamesas, primeiro foram escolhidas as amostras que
seriam colocadas como representantes de cada classe, e essas amostras foram retiradas da
base de teste. Essas amostras foram “fixadas” como o primeiro elemento da rede siamesa.
Os pares foram montados de forma que, para cada representante, todas as outras amostras
restantes na base foram colocadas uma vez como o segundo elemento do par. A Figura 2
ilustra o processo de divisão da base, formação dos pares de entrada e cálculo da
similaridade entre as entradas.

555

Figura 2: Etapas para obter a similaridade usando estrutura de ensembles. Fonte:
Do Autor (2021)

A rede siamesa foi treinada com os pares de treinamento e o modelo foi salvo para
ser aplicado os dois testes. A escolha dos representantes foi feita de forma aleatória em
cada rodada do teste. Foram executadas cinco rodadas de teste para abordagem com
ensemble para observação da influência da escolha dos representantes de cada classe e os
resultados foram dispostos na Tabela 2.
Tabela 2: Resultados com ensemble variando o número de representantes

Número do
teste

Acurácia (%)

Acurácia (%)

3 representantes

5 representantes

1

95,00

95,59

2

92,50

98,53

3

93,75

94,11

4

96,25

98,53

5

95,00

97,05

Média

94,50 ± 1,27

96,76 ± 1,72

A Tabela 3 exibe os valores dos resultados para os testes com estrutura simples de
redes siamesas variando os representantes escolhidos, assim como os dados obtidos com
estrutura simples utilizando o centroide como representante da classe e a média dos
resultados com estrutura de ensemble para os casos com 3 e com 5 representantes. O
número de representantes no ensemble foi variado para observar a influência na acurácia
do algoritmo quando comparado com a rede siamesa simples, que só utiliza um
representante de cada classe.
Tabela 3: Resultados para cada abordagem

Algoritmo

Acurácia (%)

Simples

93,36

Centroide

94,89

Ensemble (3 representantes)

94,50 ± 1,27

Ensemble (5 representantes)

96,76 ± 1,72
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Com o uso de ensemble o modelo alcança acurácias maiores do que com o uso da
estrutura simples. Em relação ao número de representantes, é possível perceber que a
acurácia do modelo aumenta com o aumento do número de representantes. Entretanto, é
necessário cuidado ao determinar n, o número ideal de representantes pois a base de dados
é desbalanceada e a escolha de um número de representantes muito alto fará com que não
seja possível aplicar esta solução para as classes com menos de n elementos sem uma
estratégia para criar novas amostras dessas classes que possam ser utilizadas com
representantes da classe.
O uso do centroide como representante de uma classe é, na verdade, uma forma
de driblar o problema da escolha de representante, pois o centroide é calculado de acordo
com os dados de treinamento e nenhuma amostra real da base de dados é escolhida.
Porém, pode ser utilizada uma abordagem em que amostra escolhida como representante
da classe será aquela que está mais próxima do centroide calculado com os dados de
treinamento do modelo.

4. Conclusão
Em situações de classes desbalanceadas, mas que precisam ser consideradas, os
algoritmos few shot learning podem ser uma escolha interessante pois aprendem a
estabelecer relações entre as amostras com poucos exemplos. As aplicações voltadas para
o comércio eletrônico normalmente empregam algoritmos que necessitam de um grande
número de amostras de treinamento para conseguir um desempenho satisfatório. O uso
de métodos few shot learning no processamento de linguagem natural é uma aplicação
relativamente nova, visto que esses métodos são comumente aplicados na literatura em
problemas de análise de imagens, como reconhecimento facial.
As redes siamesas são adequadas para o problema tratado neste artigo pois
possuem poucos parâmetros para configuração, são fáceis de parametrizar e apresentam
um tempo de treinamento pequeno, considerando a base de dados disponível. Além disso,
foi possível diminuir a complexidade das redes utilizadas diminuindo o número de
neurônios nas camadas ocultas das redes.
Foram implementadas duas abordagens utilizando as redes siamesas. No primeiro
caso, foi utilizada somente uma amostra de cada classe como representante da classe. No
segundo caso, foram utilizadas três amostras de cada classe como representante, visando
resolver o problema da definição do melhor representante.
Como trabalhos futuros, pode ser feita a alteração na estrutura da rede siamesa,
modificando o tipo de rede neural utilizado ou simplesmente adicionar mais camadas
ocultas. Também pode ser criado um novo processo para montagem dos pares de
treinamento. Outra possibilidade são estudos sobre o número ótimo de representantes para
a estrutura de ensemble e como esses representantes são escolhidos, podendo ser usada
uma métrica de distância e a proximidade da amostra com o centroide da classe.
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Abstract. E-commerce platforms daily receive thousands of products belonging to
new classes, many of them with a reduced number of samples. In this sense, the
use of few-shot learning type networks are promising options for classifying these
products, as they are capable of being trained with one or few samples per class
That said, the few-shot learning networks and K-Nearest Neighbor algorithm
were compared in the product classification task of a marketplace. The Principal
Component Analysis algorithm was also used to reduce the size of the database.
The tests were performed with cross-validation of the leave one out, and the
matching networks showed the best result with an accuracy of 96.85%.
Keywords: E-commerce; Artificial Intelligence; Natural Language Processing;
Machine Learning; Few-Shot Learning.
Resumo. As plataformas de comércio eletrônico recebem diariamente milhares de
produtos pertencentes a classes novas, muitas delas com número reduzido de
amostras. Neste sentido, a utilização das redes few-shot learning são opções
promissoras para classificação destes produtos, pois são capazes de serem
treinadas com uma ou com poucas amostras por classe. Isso posto, as redes fewshot learning e o algoritmo K-Nearest Neighbor foram comparados no problema
de classificação de produtos de um marketplace. Também foi o utilizado o
algoritmo Análise de Componentes Principais para redução de dimensão da base
de dados. Os testes foram realizados com validação cruzada leave one out, sendo
que as redes matching apresentaram melhor resultado com acurácia de 96,85%.
Palavras-chave: Comércio Eletrônico; Inteligência Artificial; Processamento de
Linguagem Natural; Aprendizado de Máquina; Few-Shot Learning.
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1. Introdução
Com o desenvolvimento dos recursos computacionais e do acesso à internet por grande
parte da população, houve um aumento significativo do comércio eletrônico (Ristoski et
al., 2018). E este mercado está se tornando cada vez mais promissor devido a diversos
fatores tal como a praticidade de realizar as compras sem sair de casa.
O número de consumidores adeptos ao modelo de mercado on-line tem crescido,
tal como o número de vendedores, e consequentemente a quantidade de ofertas nas
plataformas estão cada vez maiores, oferecendo uma variedade de produtos. Em grandes
plataformas de mercado como Amazon, Walmart, eBay e Magazine Luiza, novas vendas
e vendedores são adicionados todos os dias (Krishnan andAmarthaluri, 2019). Sendo
que, cada vendedor tem uma forma diferente de preencher as informações do produto,
que por sua vez, são muitas vezes com dados faltantes e pouca estruturação. Isto gera
uma grande quantidade de dados em linguagem natural não estruturada havendo a
necessidade de realizar a transformação para a linguagem estruturada (Ristoski et al.,
2018) (Kannan, A. et al., 2011). Esta transformação se tornou possível com aplicação de
ferramentas automatizadas de aprendizado de máquina aplicadas à resolução de tarefas
de processamento de linguagem natural (e Silva et al., 2020).
A extração automática de entidades produtos vem sendo bem solucionada com
redes neurais com aprendizado profundo, uma vez que possuem bom desempenho
justamente com grande quantidade de dados, que é o caso dos marketplaces atuais
(Fadlullah et al., 2017). Mas um problema para estes classificadores é a chegada de
classes novas de produtos que não passaram pelo treinamento do classificador, sendo
necessário constantemente retreinar com as classes novas. Grande parte destas classes
possuem poucas amostras, sendo isso um fator limitante para classificadores neurais.
A obtenção de classificadores de produtos que levem em consideração novas
classes com poucas amostras é uma tarefa complexa, seja pelo custo computacional de
retreinar os modelos existentes de forma a contemplar as novas classes, ou seja pela
baixa quantidade de amostras dessas novas classes. Vale ressaltar que o número de
classes em comércio eletrônico é da ordem de milhares e, portanto, o projeto e
treinamento do classificador para tal tarefa é bastante complexo. Dessa forma,
alternativas que evitem o retreino dos classificadores ao incorporar o conhecimento de
novas classes são muito bem vindas (Chaves et al., 2021).
Os erros de classificação provocam, dentre outros problemas, a categorização
incorreta de produtos nos marketplaces, podendo causar experiências desagradáveis no
processo de compra. A falta de padrão pode fazer com que novas ofertas não apareçam
na página do produto ou apareçam em página errada, devido a não correspondência dos
mesmos produtos pertencentes a vendedores distintos (Ristoski et al., 2018).
Nesse sentido, técnicas de Few Shot Learning (FSL) são opções promissoras por
serem projetadas especificamente para lidar com treinamento de modelos com pequenas
quantidades de amostras por classe (Jadon e Garg, 2020) (Wang et al., 2020). Esta
capacidade das técnicas FSL de aprender bem com poucas amostras são inspiradas no
aprendizado humano que generaliza bem após ter visto alguns poucos exemplos e
reconhece variações desses conceitos em percepções futuras (Lake et al., 2011). Pois,
uma pessoa pode identificar a presença de outra em uma imagem após ter visto ela uma
única vez anteriormente. O contraste das redes neurais de aprendizado profundo (em
relação à quantidade de dados) com o aprendizado humano traz grande atenção para a
pesquisa FSL (Yang et al., 2020).
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Isso posto, este trabalho tem por objetivo propor e comparar o desempenho das
redes Matching e redes distribution propagation graph (DPGN)para extração de
entidades de produtos de um marketplace. Esses classificadores foram comparados
também com o algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN), que foi utilizado como baseline
do projeto. Ademais, foi analisado o desempenho dos algoritmos após a redução de
dimensão das amostras do banco de dados, utilizando o método de transformação das
características Principal Component Analysis (PCA) (Krishnan and Dutta, 2018).
Esta abordagem tem como benefício manter uma boa acurácia dos
classificadores em operação nos marketplaces, mesmo com a chegada de novas classes.
Também pode reduzir o uso do servidor em nuvem, disponibilizando o mesmo para uso
em outras aplicações ou reduzindo o valor do contrato. Manter uma boa acurácia dos
classificadores significa ter a plataforma de marketplace bem categorizada, com as
especificações de produto organizadas e anúncios padronizados em uma estrutura de
texto que atenda as necessidades ao consumidor. Isto facilita o processo de busca e
compra de produtos, fazendo com que o consumidor encontre todos os produtos que
deseja e tenha uma boa experiência de compra.

2. Material e Métodos
2.1. Base de Dados
Os códigos computacionais foram implementados em linguagem Python. A base de
dados utilizada foi cedida pela empresa parceira deste trabalho e é composta por
amostras com textos não estruturados, provenientes de uma plataforma de comércio
eletrônico. A base de dados contém 394 ofertas divididas em 34 classes, como mostrado
na Tabela 1. Conforme pode ser observado, trata-se de uma base bastante desbalanceada
e que possui poucas amostras.
Tabela 1: Base de dados classes novas
Descrição da Base

Valores

Número de amostras

394

Número de classes

34

Classes com 1 amostra

13

Classes com 2 amostras

5

Classes com 3 a 8 amostras

10

Classes com 20 a 60 amostras

5

Classes com 113 amostras

1

Cada oferta em linguagem natural é transformada em um vetor de dados
numéricos com 1200 valores, que são as características de cada oferta que serão usadas
nos classificadores few-shot. Esses valores são extraídos por um modelo que encontrase em operação e que foi previamente treinado com amostras de classes diferentes
daquelas utilizadas neste trabalho. Ou seja, a partir de um classificador (Rede Neural
Artificial) treinado previamente com um número grande de classes e amostras, são
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extraídas características (saídas dos neurônios da última camada intermediária da rede
neural), em um processo que pode ser interpretado como transfer learning.
2.2. Few Shot Learning
Uma pessoa pode identificar a presença de uma outra em uma imagem após ter visto ela
uma única vez anteriormente . No entanto, o processo de aprendizagem com a utilização
de poucos dados é uma tarefa complexa para as redes neurais tradicionais. Para o caso
de uma pequena base de dados, um algoritmo simples como o KNN (k vizinhos mais
próximos) pode ter desempenho melhor do que uma rede neural MLP (multilayer
perceptrons), caso se tenha um bom pré-processamento que leve a uma boa separação
entre as classes e a escolha de uma boa métrica para o cálculo da distância (Jadon e
Garg, 2020).
As redes de aprendizado profundo conseguem um bom desempenho em uma
variedade de tarefas, porém, necessitam de uma grande quantidade de dados para
aprender (Zheng et al., 2019). No entanto, existem bases de dados com apenas algumas
poucas amostras por classes e isso dificulta o processo de treinamento das redes neurais
tradicionais, obtendo desempenho reduzido. Neste caso, é necessário implementar
métodos de aprendizagem de máquinas específicos para redes neurais que sejam
capazes de realizar o treinamento quando se tem poucas amostras por classe, estes
métodos são conhecidos como few-shot learning (FSL) ou one-shot learning (Wang et
al., 2020).
Existem vários algoritmos de aprendizado de FSL, alguns dos mais conhecidos
são as redes: Matching Networks MN (Vinyals et al., 2016), Model Agnostic MetaLearning MAML (Finn et al., 2017), Memory-Augmented Neural Networks MANN
(Santoro et al., 2016) e as Redes Siamesas (Koch et al., 2015), e Graph Neural
Networks (GNN) (Garcia and Bruna, 2018).
2.3. K- Vizinhos Próximos
O k-vizinhos mais próximos (KNN) é um dos mais simples e tradicionais
classificadores cujo desempenho é competitivo em relação aos mais complexos
classificadores da literatura. Trata-se de um dos principais algoritmos utilizados em
reconhecimento de padrões, categorização de textos, reconhecimento de objetos, dentre
outras aplicações. A grande vantagem do KNN é que o mesmo não depende de
treinamento, a sua tarefa se resume em identificar, em um conjunto rotulado, os k
objetos mais semelhantes ou próximos (com menores distâncias) da amostra não
rotulada (Trstenjak et al., 2014). Portanto, o KNN é uma opção interessante para
conjunto de dados com pequena quantidade de amostras. De fato, o KNN pode ser
considerado uma técnica de few-shot learning uma vez que, a partir do momento que
uma ou mais amostras de uma certa classe nova estiver disponível, tal amostra pode ser
prontamente adicionada no conjunto de dados e está apta a ajudar na classificação de
outra amostra de sua mesma classe, caso isso seja necessário (Chaves et al., 2021).
O bom desempenho do KNN depende da escolha apropriada do método de
cálculo de distância para cada aplicação em específico (Abu Alfeilat et al., 2019), além
da escolha da quantidade correta de vizinhos k (Guo et al., 2003). Normalmente, a
distância Euclidiana e do cosseno são as mais utilizadas, porém, existem diversas outras
distâncias que também apresentam resultados satisfatórios, como a Manhattan,
Hassanat, Lorentzian, entre outras (Abu Alfeilat et al., 2019; Xu e Tian, 2015;
Alkasassbeh; Altarawneh; Hassanat, 2015). No entanto, não é possível definir qual
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distância apresenta o melhor resultado, pois cada uma tem suas particularidades, sendo
que esta escolha deve ser realizada de acordo com cada conjunto de dados.
O algoritmo KNN foi implementado como classificador few-shot para o banco
de dados da Seção 2.1. As características da nova oferta a ser classificada são
comparadas (medida de similaridade) com as características das amostras já existentes
no banco de dados, e o algoritmo KNN é então implementado. Para os testes, as classes
que possuíam apenas uma amostra foram colocadas na base de treino apenas para tornar
o problema mais complexo. As que possuíam duas amostras, uma foi usada para teste
(Leave-One-Out) e a outra como representante. Nas classes com três ou mais amostras,
uma foi utilizada para teste (Leave-One-Out) e as demais utilizadas como representantes
ou para o cálculo do centroide que foi utilizado como representante da respectiva classe.
As distâncias utilizadas foram: Euclidiana (ED), cosseno (CD), Manhattan (MD),
Hassanat (HasD), Lorentzian (LD) e Clark (ClaD). Também foram testados diferentes
valores do parâmetro k (Chaves et al., 2021).

2.4. Redes Matching
As redes matching aprendem a mapear uma pequena base de dados de treino e teste em
um mesmo espaço de embeddings tarefa few-shot. Elas são treinadas para aprender uma
representação com os embeddings da pequena base de dados de treino de forma
adequada, em busca da minimização dos erros do cálculo de similaridade entre o alvo e
os representantes de classe. As redes matching funcionam com a ideia de um KNN
diferenciável com medida de similaridade do cosseno. Além dos encoders que formam
os embeddings estas redes utilizam um mecanismo de atenção que consiste na aplicação
da função softmax na distância do cosseno. As redes matching consegue desempenhar
bem a tarefa few-shot para classes novas não vistas em seu treinamento (Vinyals et al.,
2016).
As redes matching consistem em cinco principais etapas: (i) Extrator de
embeddings g, que forma o encoder com os dados das amostras; (ii) Embeddings de
contexto completo f, cujo o objetivo é obter o contexto entre as amostras quando
houver, este é formado por redes Bidirectional Long Short-Term Memory (BILSTM)
(o uso é opcional); (iii) cálculo de similaridade com a função de distância cosseno c;
(iv) mecanismo de atenção a que é dado pela aplicação da função softmax na saída da
função de cálculo de similaridade c e por último (v) a função de perda entropia cruzada
(Jadon e Garg, 2020).
A arquitetura das redes matching pode ser vista na Figura 1. O conjunto de
suporte (S) (à esquerda da figura 1) é o conjunto de dados de entrada, como se fossem
os representantes (vizinhos) do KNN sendo que é o vetor de dados, são os labels.
O alvo ̂ é a amostra a ser predita. Os dados do conjunto de suporte formados são
encaminhados para o extrator de embeddings g, que aprende uma nova representação
para as amostras (Chaves et al., 2021). Depois os dados passam pelo embedding de
contexto completo f, ou seja, a saída g e o alvo ̂ passam pelas redes BILSTM (Sproat e
Jaitly, 2016) (Vinyals et al., 2016). Conforme a Figura 1, abaixo de f pode ser observada
a equação ̂
que é a nova representação dos dados do “conjunto de suporte” (S) e
do alvo ̂ obtida por f.
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Figura 1 - Arquitetura das redes Matching.

O próximo passo antes da aplicação da atenção é o cálculo de similaridade
utilizando a função do cosseno. A similaridade é calculada entre a nova representação
obtida pelos encoders do “conjunto de suporte” e o alvo ̂. O mecanismo de atenção
a é obtido pela aplicação da função softmax na saída da função de similaridade do
cosseno conforme a Equação 1, em que c é a função que executa o cálculo de
similaridade com a distância do cosseno e a letra e representa a softmax.
̂

(

̂
(

∑

)
̂

)

(1)

A predição é dada pela Equação 2 que implementa a combinação linear da
softmax da camada de atenção com o vetor one hot encoded dos labels . Esta equação
é uma combinação linear de probabilidades que determina a qual classe o alvo pertence.
A função de perda normalmente utilizada é a entropia cruzada.
̂| ̂

∑

̂

(2)

O encoder g foi implementado como uma rede MLP com apenas uma camada
intermediária com 100 neurônios e função tanh, configuração esta definida após testes
preliminares na base de dados. Na parametrização das redes matching, além dos
parâmetros tradicionais tal como os existentes na MLP, existem dois parâmetros a
serem ajustados, esses são chamados “amostras por classe” e lote (batch). Em cada
posição do lote é realizado um teste de similaridade entre o conjunto de suporte e o alvo
̂ com a distância do cosseno. O parâmetro “amostras por classe” é bem intuitivo, pois
são os números de amostras de cada uma das classes que vão compor o lote, é algo
similar ao número de representantes do KNN. A atualização dos pesos acontece após o
término do cálculo de cada um dos lotes. A acurácia é dada pela média dos lotes.
As redes Matching foram implementadas empregando a função de perda de
entropia cruzada e o otimizador Adam com taxa de aprendizagem de 0,001 e 0,0001
para 307 e 1200 características respectivamente. Foram utilizadas 34 “classes por
conjunto de suporte” e 2 „amostras por classe”. Número de épocas de treinamento foram
50 e 80 para 307 e 1200 características respectivamente e 10 lotes. O embedding de
contexto completo f não foi utilizado. (Os parâmetros foram ajustados
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experimentalmente usando o banco de dados de treino, com a seguinte faixa de
variação: “amostras por classe” (2 a 111), lotes (10 a 20), taxa de aprendizagem (0,01 a
0,0001). No caso da MLP as faixas de variações dos parâmetros da camada
intermediária foram as seguintes: camadas (1 a 5), neurônios (10 a 307), função não
linear (tanh e relu) (Chaves et al., 2021).
Para a avaliação de desempenho dos algoritmos aqui implementados foi
utilizada a medida de acurácia, obtida no método de validação cruzada Leave-One-Out
(SCHREIBER et al., 2017). Esse método é aconselhável para este trabalho, pois a base
de dados possui poucas amostras.
2.5. Redes DPGN
As redes DPGN (distribution propagation graph network) são redes grafos aplicada
para a tarefa few-shot learning. Esta contém uma dupla arquitetura chamada: “grafo de
ponto” (PG) e “grafo de distribuição” (DG). O grafo de ponto consiste na inferência no
nível de instância e o grafo de distribuição é a inferência no nível de distribuição. Desta
forma é processado a representação dos dados em diferentes níveis de forma
independente, aproveitando a representação no nível de instâncias e no nível de
distribuição. A atualização das redes acontece da seguinte forma: PG gera DG reunindo
a relação 1xn em todos os exemplos, ou seja, a relação de um nó com toda a vizinhança.
Enquanto DG refina PG através da entrega das relações de distribuição. Desta forma, as
relações de PG e DG são fundidas ao longo das gerações (Yang et al., 2020). A
arquitetura das redes DPGN pode ser vista na Figura 2.

Figura 2: Arquitetura das redes DPGN (Fonte: Yang et al., (2020))

Na Figura 2 tem-se o exemplo da DPGN em uma tarefa 2-way e 1-shot. A
formação do encoder
é similar às redes matching, onde são extraídas as
características no nível de instância do conjunto de suporte e dos alvos (query). Estes
dados são entregues ao “grafo de pontos” da arquitetura dupla das redes DPGN que
realizam ciclos de transformação “ponto para distribuição” (P2D) e “distribuição para
ponto” (D2P) ao longo das gerações.
A seta verde indica a transformação (P2D) cujo papel é agregar a similaridade
de instância para construir a representação no nível de distribuição. Seta azul indica a
transformação (D2P) que por sua vez, agrega a similaridade de distribuição a fim de
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obter características de instância mais discriminativas. No final das gerações as redes
DPGN faz a predição do alvo (Yang et al., 2020).
A DPGN consiste de l gerações e em cada geração é atualizado o grafo de
pontos
=(
) e o grafo de distribuição pontos
=(
) de acordo com as
seguintes etapas:
I) As características das amostras extraídas pelo embedding são utilizadas para
inicializar os nós
que são utilizados para calcular a similaridade de instância
.
Estas relações de instâncias são enviadas para construir o “grafo de distribuição” .
II) As características dos nós

são atualizadas através da agregação das arestas

III) As características das arestas
as características dos nós .

.

representam as similaridades de distribuição entre

IV) As características das arestas de distribuição
são entregues para o grafo de
pontos
construindo uma representação mais discriminativa dos nós .
Este processo é repetido geração por geração. Em resumo a atualização da
DPGN pode ser expressa como:
→
→
→
→
(que corresponde a
uma geração, ou seja, é realizado um ciclo de atualização dos nós).
O encoder
das redes DPGN teve a mesma configuração das redes
matching, do qual foi um MLP com apenas uma camada intermediária para 307
características reduzidas com PCA e 100 neurônios. Na parametrização das redes
DPGN além dos parâmetros tradicionais tal como os existentes na MLP, existem outros
parâmetros conforme pode ser descrito na Tabela 2. Tal como também pode ser vista a
faixa testada e os parâmetros que apresentaram o melhor resultado até o momento na
Tabela 3. A avaliação das redes DPGN foi realizada pelo método de validação cruzada
leave one out utilizando 307 características reduzidas por PCA.
Tabela 2: Descrição dos parâmetros das redes DPGN
Parâmetros

Descrição

Gerações

Número de gerações utilizadas pela DPGN

Distância

Métrica de distância escolhida para obtenção das arestas

Num ways

Número de classes em cada posição do lote

Num shots

Número de amostras por classe

Lote (batch)

Número execuções para atualizar a rede

Interações

Número de atualizações

Ajuste de erro

Número de interações para iniciar o ajuste automático de erro

Lr-adj-base

Taxa com que o erro vai decaindo no ajuste de erro

3. Análise e Discussão de Resultados
3.1. K- Vizinhos Próximos
Os experimentos com o KNN foram realizados primeiramente com um vizinho, k = 1,
utilizando todas as amostras das classes como representantes e com o centroide como

566

representante de classe. Apesar do maior custo computacional, o uso de vários
representantes por classes obteve melhor resultado do que o uso apenas do centroide
mais próximo pelo fato de que algumas amostras testadas estarem mais próximas de
outros centroides do que o seu respectivo. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos
para diferentes medidas de similaridade. As distâncias Manhattan, Hassanat e
Lorentzian apresentaram os melhores resultados, com 96,33% de acerto, seguidas pela
distância cosseno, com 95,80% de acerto.
Tabela 3: Parâmetros escolhidos das redes DPGN
Parâmetros

Faixa testada

Valores escolhidos

Função de erro

-

CrossEntropyLoss

Método de optimização

-

Adam

Gerações

2a8

5

Distância

l1 e l2

l1

Taxa de erro

0,01 a 0,00001

0,001

Weight decay

0,001 a 0,0000001

0,000001

50 a 1600

1200

50 a 1000 interações

700 interações

Num ways

5 a 34

16

Num shots

1 a 10

2

Lote

4 a 20

10

Interações
Ajuste de erro

Tabela 4: Valores da acurácia k=1 para várias distâncias, com uso de centroide ou não
Distâncias

MD

HasD

LD

CD

ED

ClaD

KNN

96,33

96,33

96,33

95,80

95,01

94,75

KNN(cent)

81,36

77,16

80,05

82,41

84,78

76,11

A fim de encontrar o melhor valor de k vizinhos, foram escolhidas as seguintes
distâncias: Cosseno, Euclidiana e Manhatan. Para manter as mesmas condições do
cenário em k=1, ou seja, realizar os testes com todas as 21 classes, àquelas com número
de amostras menor do que k, foram adicionadas cópias de suas amostras até se obter k+1
amostras totais em cada classe. Os resultados encontrados com o método de avaliação
leave-one-out são apresentados na Tabela 5. Pode ser inferido que o valor de k = 1
obteve os melhores resultados. Para k > 1 os valores de acurácia diminuíram.
Tabela 5: Valores da acurácia do KNN: K>=1
Distâncias

K=1

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

Cosseno

95,80

94,49

93,96

93,44

93,18

90,81

Euclidiana

95,01

93,96

94,23

92,65

92,13

90,81

Manhatan

96,33

95,01

94,49

93,18

92,65

92,91
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Pode ser inferido que aumentar o número de vizinhos não foi uma estratégia
interessante, pois o valor de k=1 obteve os melhores resultados, o que pode ser
justificado pelo fato de alguns clusters não serem tão bem definidos na base. A distância
cosseno é interessante por possibilitar de forma mais direta a elaboração de um limiar
geral de decisão de classificação e será a distância utilizada para comparações no
restante deste trabalho.
Com o objetivo de redução de dimensão do problema em estudo foi realizada a
transformação das características com PCA. O resultado do classificador KNN com k=1
e distância cosseno, utilizando características reduzidas com PCA é apresentado na
Tabela 6. A PCA apresentou um resultado interessante, mostrando que há bastante
redundância de características, conseguindo uma redução de 74,41% (de 1.200 para 307
características) mantendo a mesma acurácia de 95,8% (99,9999% de variância
explicada).
Tabela 6: Resultados do KNN k=1 com dimensão reduzida com PCA, para diferentes números
de características (NC)
Variância

100

98

95

90

85

80

NC

307

107

64

37

24

16

95,80

95,54

95,28

94,23

93,70

92,39

Resultado

Os resultados obtidos com o algoritmo KNN foram usados para construção de
um baseline para comparações com algoritmos de FSL. A utilização do algoritmo KNN
se mostrou uma boa opção para a tarefa de classificação de produtos com poucas
amostras, sem a necessidade de treinamento ou ajuste de parâmetros de modelos. O
índice de acerto sempre superior a 90%, indica que a maioria das amostras estão bem
localizadas em seus respectivos agrupamentos, validando o uso do extrator de
características utilizado pelo método de transfer learning.
3.2. Redes Matching
As redes matching só conseguem realizar treinamento leave one out para classes que
possuem 3 amostras ou mais. Uma amostra é separada para o teste, e no treinamento
tem-se que realizar o cálculo de similaridade, então é necessário uma amostra para
representante de classe e uma amostra para ser o alvo. Como existem 5 classes com 2
amostras, 10 amostras ficariam fora do treino, para evitar que isso acontecesse foi
realizado cópia da amostra destas classes do conjunto de treino para ser o alvo.
Os resultados da acurácia e o tempo utilizado aproximado para realizar o
treinamento e teste das redes matching utilizando as características da base com 1200
características e da base de 307 características obtidas com o PCA são apresentados na
Tabela 7, juntamente com os valores das redes DPGN e do KNN. O tempo foi obtido
através do treinamento realizado no google colab sem a utilização de GPU (este tempo
se refere à execução leave-one-out, ou seja, referente à 381 execuções do algoritmo).
A utilização de 307 características obtidas por redução com PCA levou a uma
rede mais compacta (307 neurônios na entrada e na saída). Com esta configuração, o
treinamento convergiu com maior acurácia e rapidez do que com as 1200 características
originais (1200 neurônios na entrada e na saída), além de ter reduzido o tempo utilizado
nos cálculos de similaridade, que interferem bastante no tempo de treinamento.
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Tabela 7: Resultados de acurácia em (%) e tempo de treinamento em (horas) dos
classificadores
307 Características
Algoritmos

1200 Características

Acurácia

Tempo

Acurácia

Tempo

KNN (Cos. e k=1)

95,80%

NA*

95,80%

NA*

Redes Matching

96,85%

12,3 horas

96,33%

44,4 horas

Redes DPGN

96,59%

-

-

-

*Abreviação: NA= Não aplicável

Levando em consideração que as características da base utilizada são de boa
qualidade, e que esta base possuiu menos classes do que normalmente é utilizado em
bases de dados da literatura para tarefa few-shot (tal como Omniglot (1623 classes com
20 amostras cada) (Lake et al., 2011), miniImageNet (100 classes com 600 amostras
cada) (Vinyals et al., 2016)), superar o KNN é uma tarefa difícil, pois o embedding das
redes matching é formado por uma MLP que precisa ser bem treinada para obtenção de
características ainda melhores das obtidas pelo modelo original.
3.3. Redes DPGN
As redes DPGN só conseguem realizar treinamento leave one out para classes que
possuem 3 amostras ou mais. Para as classes com 1 e 2 amostras foi realizado cópia da
amostra destas classes do conjunto de treino para serem os alvos. No treinamento das
redes DPGN foi necessário acrescentar até as classes com 1 amostra, pois, para cada
classe do conjunto de treino tem-se que escolher no mínimo uma amostra como
representante, e uma amostra desta mesma classe para ser o alvo. Isso gerou custo
computacional devido ao cálculo de várias similaridades e complicou o treinamento da
rede. Nos testes para as classes com apenas 2 amostras foi considerado o resultado do
KNN que é o baseline do projeto, pois a rede não apresentou bom treinamento
utilizando cópias de amostras.
Na Tabela 7 pode ser visto os resultados parciais das redes DPGN (ainda não
foram realizados testes para as 1200 características originais). Até o momento as redes
DPGN apresentaram erro em uma amostra a mais do que as redes matching. Este erro é
devido a classe “adaga” que possivelmente por possuir número reduzido de amostras
não possibilitou uma boa separação do seu cluster, devido também as classes com duas
amostras que não são treinadas (responsáveis por 5 dos 13 erros totais apresentados
pelas redes DPGN) e também as classes com uma amostra que complicou muito o
treinamento. Considerando as classes com mais amostras a DPGN apresentou o melhor
desempenho. As redes DPGN possuem uma arquitetura sofisticada e que apresentaram
resultado da arte (no início de 2020) para as tarefas few shot learning, neste sentido
existe a muito oque melhorar nos resultados destas redes ainda, seja na escolha da
melhor parametrização; com a utilização de uma base com um pouco mais de classes tal
como as da literatura, ou com a escolha do melhor representante de classe nos testes,
com uso de ensembles.
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4. Conclusão
Visto a necessidade de classificadores de entidades de produtos em tarefas que se dispõe
de poucos dados de algumas classes. A abordagem utilizando algoritmos few shot
learning se mostrou uma boa opção. Pois supriu uma lacuna deixada pelas redes
tradicionais, estas que são muito utilizadas nos sistemas de comércio eletrônico, porém
possuem bom desempenho somente para bases que possuem muitas classes e muitas
amostras por classe. Também outro diferencial deste trabalho foi a aplicação das redes
FSL para tarefa de processamento de linguagem natural (base obtida por transfer
learning), visto que na literatura as bases normalmente utilizadas são de imagens. Foi
possível observar que as características da base de dados utilizada são boas, do qual
facilita o trabalho dos classificadores de entidades. Outro ponto interessante é que com a
utilização do algoritmo PCA, a base de dados pode ser reduzida em grande parte sem
perda de informação e isso permite a obtenção de modelos mais parcimoniosos.
As redes FSL conseguiram superar o KNN mesmo em uma base bastante
pequena e desbalanceada tal como a utilizada, obtendo um desempenho satisfatório e,
com o aumento de classes a serem treinadas os seus benefícios ficarão ainda mais
claros. As redes DPGN apresentaram dificuldade em predizer classes com muito pouco
amostras, já para classes com mais de 4 amostras apresentaram o melhor resultado. Mas
para a base de dados inteira, as redes matching foram a melhor opção até o momento,
devido ser uma rede mais simples desempenha melhor em base dados reduzida tal como
a utilizada.
As arquiteturas de aprendizado do tipo FSL, estão se mostrando como boas
opções nas tarefas de extração de entidades com a base utilizada que possui poucas
amostras. No caso das redes neurais FSL os desafios para se chegar a uma aplicação
eficiente é maior do que com o KNN, porém, com a escolha da arquitetura de redes
neurais que melhor se adapta a aplicação, tal com a escolha da melhor parametrização
elas possibilitam encontrar bons resultados. Espera-se testar outras configurações dessas
redes, como uso de ensembles e definição de representantes por classe, e também
utilizar como encoder das redes matching uma versão do classificador principal do qual
foi o obtido as características.
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Abstract.The present work aimed to estimate prediction models of ideal mixed juice flow

from the mill for the production of sugar, in a sugarcane mill, using data from two years
of daily average flow collection. The data come from the historian who monitors the entire
industrial process of the plant. To meet these objectives, the Box and Jenkins methods
were used. The results showed that the best model for price forecasting was the ARIMA
(2,0,1), obtained by the method of Box and Jenkins, as it presented a lower average
percentage error compared to the other models.
Keywords: Sugar plant, Arima, flow.
Resumo. O presente trabalho objetivou estimar modelos de previsão de vazão ideal de
caldo misto da moenda para a fabricação de açúcar, em uma usina de cana de açúcar,
através de dados de dois anos de coleta de média diária de vazão. Os dados são
provenientes do historiador que monitora todo processo industrial da usina. Para
atender a esses objetivos, utilizaram-se os métodos Box e Jenkins. Os resultados
mostraram que o melhor modelo para previsão dos preços foi o ARIMA (2,0,1), obtido
pelo método de Box e Jenkins, pois apresentou erro médio percentual menor em
comparação com os outros modelos.
Palavras chaves: Usina de açúcar, Arima, vazão.
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1. Introdução
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o segundo maior produtor de
etanol (FAO, 2017a). A evolução tecnológica na produção de cana-de-açúcar foi
marcante no país desde o início do Proálcool, em 1975, e se estende até os dias atuais
(BERNDES et al., 2016). A cultura da cana-de-açúcar tem permitido o crescimento e a
manutenção de polos sociais organizados, desenvolvimento do comércio e de serviços e
melhoria da qualidade de vida em centenas de municípios brasileiros (BRAGATO, 2008).
A importância econômica da indústria alcooleira no Brasil está intimamente
ligada à indústria açucareira, pois o álcool é praticamente um subproduto desta. As duas
indústrias, desde o descobrimento do país, desenvolveram-se juntas. Foram as primeiras
indústrias manufatureiras implantadas no país (AQUARINE, 2001).
A moagem da cana é basicamente um exercício de separação de materiais,
num conceito simples, a cana constitui-se em uma fração sólida, a fibra, e outra líquida o
caldo. Estes devem ser separados para a produção do açúcar (HUGOT, 1986)
Atualmente o setor sucroenergético no Brasil passa por um grande desafio.
Das 330 usinas de açúcar e etanol da região Centro-Sul do Brasil, responsáveis por 90%
de toda a cana-de-açúcar processada no país, 60 deverão fechar as portas ou mudar de
dono nos próximos dois a três anos, ou seja, quase 20%. A previsão é da União da
Indústria de Cana-de-Açúcar (ÚNICA, 2012).
Na maioria das usinas sucroenergéticas o processo de fabricação de açúcar é
tradicional, e o normal é processar a cana-de-açúcar sem que haja uma preocupação
acentuada nas perdas de açúcar que ocorrem no processo de produção (PARKASH,
2015).
Para a diminuição das perdas de açúcar no processo, o ideal seria um
monitoramento contínuo em todas as etapas que possam apresentar problemas de
eficiência (equipamento com falha ou erro na operação) (OLIVEIRA et al., 2019).
Para obter melhores eficiências é necessária extração de cana sadias, controle
automático de pH, alcalinização adequada, vazão estável do caldo, um eficiente processo
de decantação, filtração de lodo e uso correto de insumos de clarificação. Esses estágios
visam eliminação de não-açúcares e coloides, caldo com baixa turbidez, cor de caldo
desejada, melhor taxa de sedimentação, baixo teor de cálcio no caldo clarificado e pH
adequado para evitar inversão da sacarose (MARFANTE, 1993).

574

Diante desse contexto, para contribuir com uma vazão estável busca-se
responder ao seguinte problema de pesquisa: É possível prever uma vazão de caldo
misto ideal em uma usina de cana de açúcar? Para responder essa questão, o objetivo
desse trabalho é prever a vazão ideal de caldo misto para operação em uma usina de cana
de açúcar, utilizando o software Gretl1. A série de dados é composta pela média diária de
vazão no horizonte temporal de dois anos e foi analisada por meio da aplicação de
modelos da classe ARMA.
Além da seção introdutória, este trabalho é composto por uma breve revisão
teórica sobre séries temporais e a metodologia Box&Jenks. Em seguida, apresenta-se o
material e métodos utilizados na condução deste trabalho. Posteriormente, são
apresentados os resultados e respectivas análises dos modelos ajustados e escolhidos para
a previsão da série de vazão. Por fim, apresenta-se a conclusão e as referências
bibliográfica utilizadas ao longo deste trabalho.

2. Fundamentação Teórica
O valor da informação está diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de
decisões a atingirem as metas propostas pela organização (STAIR, 2003). Análise e
previsão de séries temporais têm um amplo uso prático na economia, na indústria de
meteorologia, e outras áreas de aplicação. Nesse artigo, será aplicado na agroindústria
(HAJICOVA et al., 1998).
Segundo Morettin e Toloi (1987), uma Série Temporal, também denominada Série
Histórica, é uma sequência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante
um período específico, ou seja, é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao
longo do tempo (EHLERS, 2009), tendo como uma de suas características fundamentais
a relevância da ordem dos dados. Já para Silva et al. (2008), uma série temporal é um
conjunto de observações ordenadas em intervalos de tempo, comumente iguais.
Uma das premissas é que os valores de uma série temporal são altamente
dependentes dos valores passados, sendo possível explicar cada valor por valores prévios
da série (PELLEGRINI, 2000). Fava (2000) argumenta ainda que essa metodologia
explora a correlação temporal entre os valores da série e por envolverem apenas uma série

1

http://gretl.sourceforge.net/
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de tempo, são classificados como modelos univariados. Silva et al. (2008) parte da
premissa da dependência temporal serial e afirma que um dos objetivos do estudo de
séries temporais é analisar e modelar essa dependência. Para o alcance deste objetivo,
empregam-se os métodos de BOX e JENKINS (1976).
O modelo ARIMA (Auto Regressive Integrate Moving Average), também
conhecido como metodologia Box&Jenkins, enfatiza a análise das propriedades
probabilísticas ou estocásticas das séries temporais e considera as variáveis explicativas
como os valores defasados da variável dependente (SAMOHYL, 2001; SOUZA et. al.
2008).
𝜽(𝑩)

(1)

𝒘𝒕 = 𝝁 + 𝝓(𝑩) 𝒂𝒕
Em que:
t - índice do tempo
wt - d'ésima diferença da variável de interesse Zt
µ -"ponto de referência" do nível do processo

θ(B) -operador de "médias-móveis": θ(B) = (1 -θ1B1 -θ2B2 -... - θ Bq)
Φ(B) -operador auto-regressivo: Φ(B) = (1 - ΦB1 - ΦB2 -... - ΦpBP)
at - "ruído branco" ou erro aleatório
Para maior clareza, o modelo ARIMA (p, d, q) diz-se modelo auto-regressivomédias-móveis integrado de ordem (p, d, q) na equação 1 estabelecido de forma sintética
pode ser expandido, como segue:
Wt = θ0 + Φ1 wt-1

+...+

Φp wt-p + at – θ1 at-1 - ... - θqa +q

(2)

onde:
θ= µ (1 - Φ1 - ... -Φp)
De uma forma geral, os modelos ARIMA postulam que as séries temporais (z t)
podem ser representadas por uma sequência de "choques" aleatórios (at) submetidos a três
operações de "filtragem" (médias-móveis, auto-regressiva e integração), como
exemplificado na Figura 1.
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Figura 1 – Diagramas de Blocos dos Modelos ARIMA

Fonte: Netto (2015)

3. Materiais e Métodos
O banco de dados foi extraído de 2 anos de históricos de produção de uma usina de cana
de açúcar, totalizando 750 amostras de médias de vazão de caldo misto. Esses dados
foram coletados automaticamente utilizando um historiador da própria planta industrial.
A metodologia utilizada para o estudo desses objetos pode ser classificada
como quantitativa, sendo este um procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos (GIL, 2007).
No Quadro 1 apresenta-se as etapas percorridas durante o desenvolvimento desta
pesquisa.
Quadro 1 – Etapas da pesquisa
Definição do problema:

Estimar a melhor equação para previsão de vazão de caldo.

Coleta das informações:

Dados coletados na usina.

Análise Preliminar:

Realização de cálculos utilizando vários modelos de
previsão.

Escolha do modelo mais adequado:

Escolha do modelo que apresenta o menor erro e se
aproxima mais dos valores reais.

Uso e avaliação do modelo de previsão:

Sugestão de uso do melhor modelo.

Fonte: Adaptado de Makridakis et. al., (1998)
A metodologia utilizada fundamenta-se na construção de modelos univariados de
previsão de vazão, com base em dados de séries temporais. Para isso, os modelos ARMA
foram empregados na modelagem da série de vazão média diária de uma usina de cana
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de açúcar. Na Figura 2 apresenta-se as etapas iterativas na construção de modelos de
previsão utilizando a metodologia Box&Jenkins.

Figura 2 – Fluxograma: Construção de um modelo ARIMA

Fonte: Gomes(1989).
De acordo com Sartoris (2003) e Matos (2000), a forma geral dos modelos
Box&Jenkins é ARIMA(p, d, q), onde os valores de “p” refere-se ao processo
autorregressivo não sazonal incorporado no modelo. É a ordem do componente
autorregressivo e refere-se a diferença de tempo entre o valor atual e os valores que o
predizem, o valor de “d” representa o grau de diferenciação, e “q” refere-se ordem de
componente da média móvel.
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Pode-se observar na Figura 3, o comportamento da série temporal de duas safras
da vazão de caldo misto que equivale a 30 semanas de produção, que foi extraída do
histórico de produção de uma usina de cana de açúcar.
Figura 3 – Série Temporal Vazão de Caldo.

Semanas

Fonte: Dados da pesquisa.
É possível observar que a vazão apresenta um comportamento constante e alguns
picos de baixa que podem ser explicados pela qualidade da matéria prima e pelas
oscilações do processo de fabricação.
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Na Figura 4 apresenta-se a função de auto correlação (FAC) e auto correlação
parcial (FACP) da série original de vazão coletada.
Figura 4 – FAC E FACP dos dados originais

Fonte: Dados da pesquisa.
A significância dos parâmetros e a rejeição da hipótese nula de ruído branco pelo
teste de Box e Pierce dão indícios de que os modelos de séries temporais podem ajudar
na explicação e captação de padrões históricos da série temporal analisada.

4. Resultado e Discussão
Após a análise gráfica da série original e das funções e autocorrelacao e
autocorrelacao parcial da série de vazão do caldo misto, a metodologia de Box&Jenkins
foi empregada para atingir o objetivo principal desta pesquisa que se refere a geração de
modelos de previsão para vazão de caldo misto para uma usina de cana de açúcar.
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Três modelos de séries temporais foram ajustados e os resultados são apresentados
no Quadro 2.
Quadro 2 – Modelos estimados para previsão da vazão de caldo misto.
ErroVariáveis Coeficientes
padrão
Const
406,154
2,58232
phi_1
0,874726
0,0434057
ARIMA(1,0,3) Theta_1
−0,350526 0,0565729
Theta_2
−0,168387 0,0452271
Theta_3 −0,0717323 0,0492783
Const
406,143
2,57216
phi_1
1,07273
0,188557
ARIMA(2,0,2) phi_2
−0,177324 0,149403
Theta_1 −0,553312
0,187006
Theta_2 −0,106536 0,0800925
Const
406,183
2,54194
phi_1
1,26067
0,0991614
ARIMA(2,0,1)
phi_2
−0,337501 0,0697685
Theta_1
0,753386
0,0875788
Modelos

Teste t
AIC
SC
0,0000
2,57e-090
5,79e-010 6759,283 6787,004
0,0002
0,1455
0,0000
1,28E-08
6760,209 6787,929
0,2353
0,0031
0,1835
0,0000
4,99E-37
6759,87 6782,97
1,32E-06
7,81E-18

Fonte: Dados da pesquisa.
Os modelos gerados para prever o comportamento da série de vazão foram os:
ARIMA(1,0,3) , ARIMA(2,0,2) e ARIMA(2,0,1). Na Figura 5 apresenta-se as funções de
autocorrelação e autocorrelação parcial e é possível perceber que a significância dos
parâmetros e a adoção da hipótese nula de ruído branco pelo teste de Box e Pierce dão
indícios de que os modelos de séries temporais ajudaram na explicação e captação de
padrões históricos da série temporal analisada.
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Figura 5 – FAC E FACP dos resíduos dos modelos ajustados.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ainda em relação ao Figura 5, é possível verificar os dados encontrados em cada
modelo. Diante das informações listadas, escolheu-se o modelo ARIMA (2,0,1) para
previsão da vazão de caldo misto, devido à significância dos coeficientes e aos menores
valores observados para os critérios de AIC e SCH.
Por fim, na Figura 6 apresenta-se uma comparacão entre os valores históricos da
vazão real e da vazão prevista utilizando o modelo da classe ARMA que apresentou os
menores valores associados aos criterios AIC e SCH, ARIMA (2,0,1).
Figura 6 – Comparativo Vazão Real x Previsão.

Fonte: Dados da pesquisa.
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5. Considerações Finais
Levando-se em conta o objetivo geral deste artigo, que foi realizar um estudo sobre
previsão e séries temporais, para definição da melhor vazão de caldo misto para trabalho,
foram comparados 3 modelos para predição da vazão ideal.
De acordo com os resultados obtidos, usando o método de Box e Jenkins (1976),
conclui-se que o modelo ARIMA (2,0,1) foi eficiente e apresentou projeção satisfatória
para previsão da vazão de caldo misto. Ademais, para estudos posteriores sugere-se que
sejam levados em consideração outros métodos de previsões de vazões, como, por
exemplo, rede neurais artificiais.
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Abstract. Inertial Navigation Systems (INSs) are navigation systems, which are
extremely important for land, air, space, marine, and underwater vehicular
applications. They provide a complete navigation solution (position, velocity and
orientation) for the vehicle, at high sampling rate and high bandwidth, being also
independent of external signals. Nevertheless, INSs have the disadvantage of
accumulating errors in the long term, due to the numerical integrations carried out
internally. One solution to mitigate this accumulated error is to integrate the INS
with auxiliary sensors, usually via Kalman filters. An alternative approach is to use
vehicle’s Motion Constraints (MCs) and/or Zero Updates (ZUPTs), as "virtual
sensors" in order to aid the INS. This paper investigates the aforementioned
problem and shows that the proposed aiding approach is able to greatly reduce INS
error accumulation over time. Results from simulated experiments confirm the
adequacy of the outlined verifications.
Keywords: Inertial Navigation Systems. MCs. ZUTPs. Kalman Filtering
Resumo. Sistemas de Navegação Inercial (INSs) são sistemas de navegação de
extrema importância para aplicações veiculares terrestres, aéreas, espaciais,
marítimas e subaquáticas. Eles fornecem uma solução completa de navegação
(posição, velocidade e orientação) do veículo a uma alta taxa de amostragem, com
alta banda passante, e são independentes de sinais externos. Contudo, INSs
apresentam a desvantagem de acumular erros no longo prazo, devido às
integrações numéricas internamente realizadas. Uma maneira de se mitigar esse
acúmulo de erros é integrando o INS com sensores auxiliares, geralmente por meio
de filtros de Kalman. Uma abordagem alternativa consiste na utilização de
restrições físicas (MCs) dos veículos e/ou atualizações estacionárias (ZUPTs) do
mesmo, como "sensores virtuais" para auxílio do INS. Este artigo investiga o
problema supracitado e demonstra que a topologia de auxílio proposta é capaz de
reduzir significativamente o acúmulo de erros do INS com o tempo. Resultados de
experimentos simulados confirmam a adequação das verificações apresentadas.
Palavras-chave: Sistemas de Navegação Inercial. MCs. ZUPTs. Filtragem de
Kalman

1. Introdução
Navegação é o ramo da engenharia que estuda a determinação de posição, velocidade e
orientação (também referida como atitude), dando um maior destaque às técnicas
automáticas e englobando dois conceitos. O primeiro conceito é a determinação da
posição e a velocidade de um corpo em movimento com relação a um ponto de referência
conhecido, o qual é definido como "ciência da navegação". O segundo conceito está
relacionado ao planejamento e manutenção de uma trajetória, de um local para outro,
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evitando obstáculos e colisões, o qual é frequentemente conhecido como "arte da
navegação" (GROVES, 2013) (GREWAL;ANDREWS; BARTONE, 2013). Este
trabalho foca na "ciência da navegação".
Position fixing é uma técnica de navegação utilizada nos Sistemas de Navegação
Global por Satélites (GNSSs) que fornece uma solução pontual de posicionamento, a
partir de várias medições feitas em um determinado instante. Englobados nessa técnica
de navegação, existem os sistemas baseados em recepção de sinais externos (de satélite,
rádio, acústicos, óticos, etc.) e sistemas baseados no reconhecimento de características
ambientais (câmeras, sensores infravermelhos, radares laser, mapas, etc.). Ambos os
métodos de position fixing requerem dados previamente determinados, tais como a
posição de pontos de referência, informações de identificação de características
ambientais e dados de correspondência de padrões (GROVES, 2013).
Técnicas de navegação do tipo dead reckoning, por outro lado, são utilizadas em
INSs e se valem do princípio da integração numérica para determinação de posição
veicular. Estas dependem do conhecimento do deslocamento e da posição em estados
anteriores, e podem, inclusive, recorrer a sensores que medem a velocidade, aceleração e
velocidade angular do veículo. Dadas as condições iniciais especificadas, uma integração
numérica da aceleração fornece velocidade e uma segunda integração fornece posição
(NOURELDIN; KARAMAT; GEORGY, 2012). As principais vantagens desse tipo de
sistema em comparação com métodos do tipo position fixing são: operação contínua
(independente de sinais externos), alta taxa de amostragem e atualização, baixo ruído e o
fornecimento de atitude, taxa angular e aceleração, em adição à posição e velocidade
(GROVES, 2013).
Os INSs são compostos por acelerômetros e girômetros, os quais medem as forças
específicas e velocidade angulares aplicadas ao veículo (ambos com relação ao espaço
inercial). Três acelerômetros e três girômetros compõem um conjunto tridimensional de
seis graus de liberdade (três de rotação e três translação), usualmente referido como
Unidade de Medição Inercial (IMU). (CHATFIELD, 1997)
Um dos problemas da navegação inercial é que a sua solução diverge no tempo.
Uma maneira de se resolver esse problema é realizar sua integração (fusão sensorial) com
sensores auxiliares. Exemplos bem sucedidos de integrações de INS com sensores
auxiliares incluem: GNSS (CHEN; ZHANG; NIU, 2020), odometria (SALIB et al.,
2020), magnetômetros (LI et al., 2017), barômetros (ZHANG et al., 2012), e radares
Doppler (TAKEYAMA; KOJIMA; TERAMOTO, 2012).
Outra técnica bastante empregada, principalmente em veículos terrestres, e que é
tema de estudo deste trabalho, são as integrações de INS com sensores virtuais, ou seja,
fazer uso de condições dinâmicas e/ou restrições físicas dos veículos como se fossem
sensores auxiliares. Condições dinâmicas particularmente úteis para auxílio do INS são
as chamadas atualizações estacionárias, ou Zero Updates (ZUPTs), em particular, as
atualizações de velocidade nula, ou Zero Velocity Updates (ZVUs), e as atualizações de
taxa angular nula, ou Zero Angular Rate Updates (ZARUs). As restrições físicas dos
veículos, por outro lado, são frequentemente chamadas de restrições não holonômicas, ou
Motion Constraints (MC). Ambas são tipicamente integradas ao INS via estimadores
ótimos lineares, em particular, o Filtro de Kalman (FK).
Quando um veículo (ou usuário) encontra-se em condição estacionária, a exatidão
do INS pode ser colocada em risco por um aumento potencialmente ilimitado nos erros
de velocidade e suas contribuições diretas para os erros de atitude e posição
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(NOURELDIN; KA- RAMAT; GEORGY, 2012). ZUPTs são informações utilizadas
para manter limitados os erros de navegação de um veículo (ou usuário) que esteja parado
momentaneamente (GROVES, 2013). Existem várias maneiras de se detectar o momento
adequado de aplicação de um ZUPT. Algumas delas consistem na detecção de variação
da aceleração, da magnitude da aceleração, e da taxa angular (para detectar o intervalo de
tempo de paradas de um INS) (XIAOFANG et al., 2014).
As restrições não-holonômicas (MC) de um veículo, por outro lado, estabelecem
que o movimento do automóvel é limitado à sua direção longitudinal frontal. Supondo
que o veículo não sofra fenômenos de derrapagem ou movimento vertical, a velocidade
do mesmo ao longo do eixo tracionado (traseiro ou dianteiro) é nula, assim como a
velocidade no eixo mutuamente perpendicular a este eixo e ao eixo longitudinal do
veículo (SUKKARIEH, 2000). Exemplos de integração de MC com INS têm sido
propostos de forma a limitar o acúmulo de erro de posicionamento do sistema no tempo,
utilizando inclusive ZUPTs para aumentar a precisão de navegação quando o veículo está
parado (num semáforo por exemplo) (SUN; YANG, 2020).
O objetivo geral deste trabalho é propor e avaliar o desempenho de uma fusão
sensorial de INS com atualizações estacionárias e restrições não-holonômicas de veículos
terrestres através de filtros de Kalman. Como objetivos específicos, deseja-se evitar a
divergência da solução de navegação inercial no tempo, e estudar topologias de integração
já implementadas em trabalhos anteriores, visando aprimorá-las.
O restante deste trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: a Seção 2
apresenta da metodologia de integração utilizada. Na Subseção 2.1 é apresentada a etapa
de predição do Filtro de Kalman e na Subseção 2.2 a etapa de atualização. A Seção 3, em
seguida, apresenta e discute resultados baseados em experimentos simulados, enquanto a
Seção 4, conclui o trabalho e expõe considerações finais.

2. Metodologia
Como topologia de integração do INS com os sensores virtuais auxiliares foi utilizado o
filtro de Kalman, um algoritmo que usa o conhecimento das propriedades determinísticas
e estatísticas dos parâmetros de um determinado sistema e de suas medições para obter
estimativas ótimas com base nas informações disponíveis.
O filtro de Kalman é implementado em duas etapas, comumente chamadas na
literatura de predição e atualização. Essas etapas, basicamente trabalham com estimativas
passadas dos parâmetros de interesse (chamados de estados), os quais são preditos
recursivamente no tempo, via um modelo dinâmico de propagação, e atualizados com um
fluxo de medição contendo incertezas. Por esse motivo o filtro de Kalman é tido na
literatura com uma ferramenta de iteração recursiva.
2.1. Predição do KF
A etapa de predição do filtro atualiza a estimativa dos estados e a sua incerteza, levando
em consideração os efeitos dinâmicos do modelo (incerto) ao longo do tempo entre as
medições. Esta etapa também é chamada de atualização temporal.
A etapa de predição de um FK aplicado ao auxílio de um INS atua com base na
dinâmica dos erros de posição, velocidade e atitude do veículo. Para esse tipo de aplicação
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é geralmente considerado um INS implementado (ou mecanizado) em um sistema de
coordenadas NED1.
Dessa forma, a atitude do veículo é computado pelo INS conforme:
𝐶𝑏𝑛 (+) = 𝐶𝑏𝑛 (−)(𝐼3 + 𝛀𝑏𝑖𝑏 𝜏𝑖 ) − (𝛀𝑏𝑖𝑒 (−) + 𝛀𝑏𝑒𝑛 (−))𝐶𝑏𝑛 (−)𝜏𝑖

(1)

onde 𝐶𝑏𝑛 é a matriz de transformação de coordenadas de atitude, 𝜴𝑏𝑖𝑏 é a matriz simétrica
de taxa angular do veículo com relação ao espaço inercial (medida pelos girômetros), 𝜴𝑏𝑖𝑒
é a matriz simétrica de taxa angular da Terra, 𝜴𝑏𝑒𝑛 é a matriz simétrica da taxa de
transporte, 𝜏𝑖 é o tempo de integração numérica e o sobrescrito 𝑛 se refere ao sistema de
coordenadas de navegação local.
A Equação (2) mostra como pode-se obter a velocidade veicular via INS:
𝑛
𝑛
(−)
𝑣𝑒𝑏
(+) = 𝑣𝑒𝑏
+ [𝒇𝑛𝑖𝑏 + 𝑔𝑏𝑛 (𝐿𝑏 (−), ℎ𝑏 (−))
𝑛
(−)]𝜏𝑖
− (𝛀𝑛𝑒𝑛 (−) + 2𝛀𝑛𝑖𝑛 (−))𝑣𝑒𝑏

(2)

𝑛
onde 𝑣𝑒𝑏
é a velocidade do veículo com relação à Terra, 𝒇𝑛𝑖𝑏 é a força específica medida
pelos acelerômetros já transformada para o sistema NED, 𝑔𝑏𝑛 é a aceleração da gravidade,
𝐿𝑏 é a latitude geodésica, ℎ𝑏 é a altitude geodésica do veículo e 𝛀𝑛𝑖𝑛 = 𝛀𝑛𝑖𝑒 + 𝛀𝑛𝑒𝑛 .

A Equação (3) mostra como pode-se obter a posição veicular via INS:
ℎ𝑏 (+) = ℎ𝑏 (−) −
𝐿𝑏 (+) = 𝐿𝑏 (−) +

𝜏𝑖 𝑛
𝑛
(−) + 𝜐𝑒𝑏,𝐷
(+))
(𝜐
2 𝑒𝑏,𝐷

𝑛
𝑛
(+)
𝜐𝑒𝑏,𝐷
(−)
𝜐𝑒𝑏,𝐷
𝜏𝑖
(
+
)
2 𝑅𝑁 (𝐿𝑏 (−)) + ℎ𝑏 (−) 𝑅𝑁 (𝐿𝑏 (−)) + ℎ𝑏 (+)

(3)
𝜆𝑏 (+) = 𝜆𝑏 (−) +

+

𝑛
𝜐𝑒𝑏,𝐸
(−)

𝜏𝑖
(
2 (𝑅 (𝐿 (−)) + ℎ (−)) cos 𝐿 (−)
𝐸 𝑏
𝑏
𝑏
𝑛 (+)
𝜐𝑒𝑏,𝐸

)
(𝑅𝐸 (𝐿𝑏 (+)) + ℎ𝑏 (+)) cos 𝐿𝑏 (+)

onde 𝜆𝑏 é a longitude do veículo, 𝑅𝑁 e 𝑅𝐸 são os raios de curvatura meridiano e transverso
do sistema, respectivamente, e os subscritos E e D fazem referências às componentes leste
e vertical dos respectivos vetores.
O vetor de estados é o conjunto de parâmetros que descreve os erros de atitude,
velocidade e posição oriundos do INS, os quais o filtro de Kalman estima. Quando a
velocidade e atitude estimadas pelo INS estão representadas/referenciadas no sistema de
coordenadas de navegação NED, os estados do FK são definidos como:
𝒙𝑛𝐼𝑁𝑆 = [𝛿𝝍𝑛𝑛𝑏

𝛿𝒗𝑛𝑒𝑏

𝛿𝒑𝑏

𝒃𝑎

𝒃𝑔 ]𝑇

(4)

onde , 𝛿𝝍𝑛𝑛𝑏 , 𝛿𝒗𝑛𝑒𝑏 e 𝛿𝒑𝑏 são os erros de orientação, velocidade e posição do INS, e 𝒃𝑎 e
𝒃𝑔 são os biases dos acelerômetros e girômetros, respectivamente. A matriz dinâmica
𝑛
do sistema (𝐹𝐼𝑁𝑆
) pode ser expressa pela Equação (5)2:
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𝑛
𝐹𝐼𝑁𝑆

𝑛
𝑛
𝐹11
𝐹12
𝑛
𝑛
𝐹21
𝐹22
𝑛
= 03 𝐹32
03 03
[ 03 03

𝑛
𝐹13
03
𝑛
𝐹23 𝐶̂𝑏𝑛
𝑛
03
𝐹33
03 03
03 03

𝐶̂𝑏𝑛
03
03
03
03 ]

(5)

Um importante componente da etapa de predição do filtro de Kalman é a matriz
𝑛
de transição de estados (𝚽𝐼𝑁𝑆
) a qual é computada como apresentado na Equação (6):

𝑛
𝚽𝐼𝑁𝑆

𝑛
𝐼3 + 𝐹11
𝜏𝑠
𝑛
𝐹21 𝜏𝑠
=
03
03
[ 03

𝑛
𝐹12
𝜏𝑠
𝑛
𝐼3 + 𝐹22
𝜏𝑠
𝑛
𝐹32𝜏𝑠
03
03

𝑛
𝐹13
𝜏𝑠 03 𝐶̂𝑏𝑛 𝜏𝑠
𝑛
𝐹23
𝜏𝑠 𝐶̂𝑏𝑛 𝜏𝑠 03
𝑛
03 03
𝐼3 + 𝐹33
03
𝐼3 03
03 𝐼3 ]
03

(6)

O modelo dinâmico dos erros do INS compreende um número de fontes de ruído
aleatórias independentes, as quais são assumidas brancas e com distribuição Gaussiana.
Um dos principais erros que podem ser encontrados em INSs são os erros do tipo randomwalks, que são erros estocásticos que se originam quando se integra numericamente um
ruído aleatório branco e Gaussiano. É possível caracterizá-los a partir da matriz de
𝑛
covariância de ruídos (𝑄𝐼𝑁𝑆
) dada pela Equação (7).

𝑛
𝑄𝐼𝑁𝑆

𝑆𝑟𝑔 𝐼3
03
≈ 03
03
[03

03
𝑆𝑟𝑎 𝐼3
03
03
03

03
03
03
𝑆𝑏𝑎𝑑 𝐼3
03

03
03
03
03
03

03
03
03
𝜏𝑖
03
𝑆𝑏𝑔𝑑 𝐼3 ]

(7)

onde 𝑆𝑟𝑔 , 𝑆𝑟𝑎 são as densidades espectrais de potência (PSDs) do ruído aleatório do
girômetro e do acelerômetro, e 𝑆𝑏𝑎𝑑 , 𝑆𝑏𝑔𝑑 são a variação dos biases do acelerômetro e
do girômetro, respectivamente.
Considerando 𝜎𝑟𝑎 e 𝜎𝑟𝑔 o desvio padrão do ruído nas medições de força específica
do acelerômetro e nas medições de taxa angular dos girômetros respectivamente, pode-se
definir os PSDs de acordo com as Equações (8) e (9).
2
𝑆𝑟𝑎 = 𝜎𝑟𝑎
𝜏𝑖

(8)

2
𝑆𝑟𝑔 = 𝜎𝑟𝑔
𝜏𝑖

(9)

2.2. Atualização do KF
Nesta etapa é feita a atualização da estimativa dos estados e de sua incerteza, com
base em novas informações obtidas a partir de observações dos sensores (neste caso,
virtuais), a saber, as restrições não-holonômicas e atualizações estacionárias.
1

Em um sistema de coordenadas local do tipo NED (North, East, Down), o eixo x aponta para norte
verdadeiro; eixo z aponta na direção vertical para baixo, perpendicular à superfície do elipsoide de
referência; e o eixo y aponta para o Leste.
2

Para detalhes, vide Groves (2013).
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Em um método de integração de INS com atualizações estacionárias, tem-se os
ZVUs e ZARUs, que são atualizações de velocidade e taxa angular nulas,
respectivamente. Para as atualizações ZVUs e ZARUs, têm-se inovações de medição para
o filtro de Kalman, conforme as Equações (10) e (11), respectivamente.
̂𝑛𝑒𝑏,𝑘
𝛿𝒛𝑛𝑍𝑉,𝑘 = −𝒗

(10)

𝑏
𝛿𝒛−
𝑍𝐴 = −𝝎𝑖𝑏,𝑘

(11)

onde o uso de ^ indica variável estimada e/ou medida pelo INS.
Já a matriz de medição (matriz H) define como o vetor de medições se relaciona
com o vetor de estados. Para as atualizações ZVUs e ZARUs, a matriz H é dada pelas
Equações (12) e (13), respectivamente.
𝑛
𝐻𝑍𝑉,𝑘
= [03 −𝐼3 03 03 03 ]

(12)

𝑛
𝐻𝑍𝐴,𝑘
≈ [03 03 03 03 −𝐼3 ]

(13)

Da mesma forma, para as inovações de medição de MC, temos a seguinte Equação
que a define:
𝑛
𝛿𝑧𝑉𝐶,𝑘
= −[

0 1 0 ̂𝑟 ̂𝑏 𝑛
̂ −𝝎
̂ 𝑏𝑖𝑏 ∧ 𝑰𝑏𝑟𝑏 )
] 𝑪 (𝑪 𝒗
0 0 1 𝑏 𝑛 𝑒𝑏

(14)

onde r é o sistema de coordenadas do eixo traseiro do veículo.
Define-se também a matriz H para Motion Constraints da seguinte forma:
0 1 0 ̂ 𝑟 ̂𝑟
(15)
𝑛
𝐻𝑉𝐶,𝑘
= [02×3 [
]𝑪 𝑪 0
0
0 ]
0 0 1 𝑏 𝑛 2×3 2×3 2×3
Em filtragem de Kalman, os erros de medição são considerados de distribuição
gaussiana com média nula, sem correlação temporal (ruídos brancos), e são modelados
via matriz de covariância do ruído de medição, também encontrada na literatura como
matriz R. Essa matriz, é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são as
variâncias da pseudo-informação que o veículo não tem nenhuma velocidade no eixo da
roda e perpendicular a ele.

3. Resultados
Para fins de simulação, foi considerado um veículo terrestre em uma trajetória (Figura
(1)) com algumas curvas e paradas em seu trajeto (dando origem em variações de posição,
velocidade e atitude), em ambiente MATLAB®. Foi comparado o desempenho de
navegação de: (a) um INS supostamente montado no veículo simulado, sem nenhum tipo
de integração sensorial; (b) um INS integrado com restrições não holonômicas; (c) um
INS integrado com atualizações estacionárias; e (d) um INS integrado com restrições não
holonômicas e atualizações estacionárias.
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Figura 1. Deslocamento simulado de um veículo, mostrada em coordenadas
NED.

Para simular um INS foi preciso aplicar as equações de propagação de atitude,
velocidade e posição veicular, de acordo com as Equações (1), (2) e (3) apresentadas
anteriormente. Porém, para fins de análise, foram levados em consideração apenas os
resultados de erros de posicionamento do veículo no tempo, e como os mesmos
divergiram ou convergiram no tempo de acordo com cada técnica/integração aplicada.
A Tabela 1 mostra os valores dos erros de posição, velocidade e atitude
propositalmente inseridos para inicialização do INS, no sistema de coordenadas NED.
Tais erros são tipicamente encontrados em sensores inerciais de baixo custo para fins
experimentais.
Tabela 1. Valores de erros adotados para inicialização do INS simulado.

Posição (𝑚)
Velocidade (𝑚 𝑠 −1 )
Atitude (𝑑𝑒𝑔)

North

East

Down

4,00
0,05
−0,05

2,00
−0,05
0,04

3,00
0,10
1,00

A Tabela 2 mostra os valores simulados propositalmente para os biases dos
girômetros e acelerômetros.
Tabela 2. Valores de biases para os girômetros e acelerômetros.

Biases
Girômetros (𝑚𝑔)
Acelerômetros (°ℎ−1)

x
900
−9

y
−1300
13

z
800
−8

Foram simulados também erros aleatórios nas saídas dos girômetros e dos
acelerômetros, de acordo com a Tabela 3.
Tabela 3. Valores adotados para os erros aleatórios.

Raiz quadrada do PSD dos erros aleatórios
Girômetros (𝑚𝑔/√𝐻𝑧)
Acelerômetros (°/√ℎ)

Valores
20
2

Definidos os valores de todas as variáveis de simulação do sistema, foram então
gerados e obtidos os gráficos dos erros de posição em coordenadas NED do INS sem
fusão sensorial, conforme mostrado na Figura 2.
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Figura 2. Erros de posição NED para sistema INS sem fusão sensorial.

Da Figura 2, nota-se que os erros de posição, em leste e na vertical, em particular,
divergem no tempo rapidamente, logo a partir do instante em que o veículo inicia seu
deslocamento. Na direção norte, nota-se uma menor variação do erro no percurso, porém
a partir de 60 segundos, este passa a divergir no tempo, tendo o mesmo comportamento
dos demais erros.
Na Figura 3, são ilustrados os erros de posição em um sistema INS auxiliado
por restrições não holonômicas.

Figura 3. Erros de posição NED para sistema INS auxiliado por restrições de
movimento.

Pode-se observar que, com a fusão do sensor auxiliar virtual, o qual corrige o INS
via restrições de movimento do veículo, há uma significativa melhoria dos erros no trajeto
do veículo.
Em ambos os eixos de coordenadas, é notável uma oscilação entre os instantes 0
a 20 segundos do trajeto. Porém, comparando-se o restante do trajeto da Figura 2 com a
Figura 1, observa-se que há uma atenuação dos erros, os quais, por sua vez, passam a
convergir para os valores 3, 4 e 3,25 metros nas direções norte, leste e vertical,
respectivamente (diferentemente do que ocorria no caso anterior, onde os erros cresciam
exponencialmente com o passar do tempo).
Na Figura 4, são ilustrado os erros de posição em um sistema INS auxiliado por
atualizações estacionárias.

Figura 4. Erros de posição NED para sistema INS auxiliado por ZUPT.
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Em uma fusão sensorial com atualizações estacionárias, é possível verificar que
os erros de posição nos eixos leste e vertical demoram mais tempo para se estabilizar, em
comparação com a fusão via restrições não holonômicas. Isto se deve ao fato de só ser
possível aplicar os ZUPTs, e consequentemente corrigir o INS, quando o veículo é
detectado estar em condições estacionárias. A partir de 30 segundos (quando há a
detecção da primeira parada do veículo), nota-se que há uma diminuição da propagação
dos erros de posição em todas as direções.
Finalmente, na Figura 5, é possível visualizar o desempenho da integração
sensorial do INS com restrições não holonômicas e atualizações estacionárias,
simultaneamente.

Figura 5. Erros de posição NED para sistema INS auxiliado por MC e ZUPT

Fazendo a fusão sensorial com todas as técnicas apresentadas obtém-se erros
semelhantes aos da técnicas via restrições não-holonômicas, a qual, portanto, se sobressai
de maneira mais significativa (em termos de desempenho de mitigação dos erros do INS)
do que a técnica de atualização estacionária (ZUPTs).

4. Conclusão
Nas simulações apresentadas foi possível verificar o desempenho de fusões
sensoriais em sistemas de navegação e suas vantagens em aplicações veiculares, assim
como avaliar a vantagem de cada técnica de fusão individualmente, a saber, uso de
restrições não holonômicas (MC) e atualizações estacionárias (ZUPTs).
Conforme foi analisado, as divergências dos erros de posição do INS no início do
trajeto, tanto para a fusão sensorial via MC quanto para a fusão via ZUPTs, mostraram
que é preciso compensação dos mesmos para que o resultado de navegação seja mais
preciso na prática.
Como sugestões de trabalhos futuros, tem-se a comparação dos resultados obtidos
com os resultados de topologias de integração propostas por outros autores, no intuito de
se desenvolver uma solução inovadora, confiável e de baixo custo para navegação
veicular terrestre. Além disso, sugere-se a realização de ensaios práticos, onde serão
coletados dados reais em um módulo veicular em escala reduzida, para se avaliar a
eficácia do algoritmo quando aplicado em ambiente real.
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Abstract. Advances in the areas of automation, instrumentation and artificial
intelligence have generated new solutions for the agricultural sector. These
solutions have been referred to as Agro 4.0. In this context, this work is aimed to
present a literature review of the works related to the technologies used by the
agricultural sector, applied to the regularization of the grain flow, which are
reported in scientific publications with emphasis on the identification of sensors
and technological artifacts that enable the capture of the flow volume of the
grains transported in different stages of the production process.
Keywords: Precision Agriculture; Grain Flow Measurement; Agriculture 4.0.
Resumo. Os avanços nas áreas de automação, instrumentação e inteligência
artificial têm gerado soluções novas para o setor agrícola. Estas soluções vêm
sendo referidas como Agro 4.0. Neste contexto, o objetivo deste artigo é
apresentar uma revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados às tecnologias
utilizadas pelo setor agrícola, aplicadas à medição volumétrica de grãos,
divulgados em publicações científicas com ênfase na identificação de sensores e
artefatos tecnológicos que possibilitem a captação de sinais capazes de
quantificar o volume de grãos em diversas etapas do processo produtivo.
Palavras-chave: Agricultura de Precisão; Medição de Fluxo de Grãos;
Agricultura 4.0.
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1. Introdução
O Brasil detém grande relevância no setor agrícola como um dos maiores provedores de
alimentos para o mundo, destacando-se na produção de grãos, liderados pelo arroz,
feijão, soja, milho e algodão, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab,
2021).
A cadeia produtiva de grãos movimenta diversos segmentos da economia
brasileira, envolvendo as operações de produção na fazenda, processamento e
beneficiamento, armazenamento e logística para distribuição dos grãos produzidos,
Gabanet et al. (2017). Este contexto, evidencia a importância do desenvolvimento de
tecnologias que possibilitem maior eficiência na produtividade, minimizem perdas e
viabilizem uma produção sustentável.
Tecnologias aplicadas à medição volumétrica do fluxo de grãos assumem um
papel importante em todas as etapas envolvidas no processo produtivo, fornecendo
dados para o controle do volume da produção, durante o escoamento da safra, e em
todas as fases de processamento. Sensores instalados em colheitadeiras permitem medir
o volume de grãos colhidos em tempo real, e, quando combinados com o sistema GPS,
possibilitam a criação de mapas de produtividade da área cultivada, Singhet et al. (2012).
Sistemas de medição volumétrica implantados em esteiras transportadoras permitem
quantificar o volume de cargas para transporte em diversos segmentos logísticos, Ilic e
Wheeler (2017). Em sistemas de armazenagem, como silos, o volume de grãos pode ser
calculado através da medição por sensores, Vogt e Gerding (2017).
A inclusão de tecnologias de sensoriamento para medição volumétrica de grãos
em processos mecanizados segue uma tendência estabelecida pela Quarta Revolução
Industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Segundo Aceto; Persico e Pescap
(2019), a partir do início dos anos 70, os avanços da tecnologia da informação atingiram
o setor industrial, causando grande impacto na automatização dos processos,
viabilizando a qualidade e o aumento da produtividade. Em novembro de 2011, o termo
Indústria 4.0 surgiu pela primeira vez em um artigo do governo alemão, definindo sua
estratégia para promover adequadamente um conjunto de tecnologias aplicadas ao
desenvolvimento industrial. Num conceito amplo, a Indústria 4.0 propõe a integração de
processos inteligentes, capazes de interagir entre si, de forma autônoma, para atingir um
determinado objetivo.
Os avanços tecnológicos alcançados pela indústria tradicional produziram seu
reflexo na agricultura. Em relação ao passo revolucionário da indústria, observou-se no
setor agrícola inovações tecnológicas em toda cadeia produtiva, viabilizando maior
eficiência na produtividade de forma sustentável. Tais avanços subsidiaram o
surgimento da agricultura de precisão, caracterizada por processos de monitoramento e
controle da produção, sistemas de variação e orientação agrícola, potencializando a
eficiência dos processos produtivos. Tecnologias emergentes, como: Internet of Things
(IoT), Robótica, Big Data, Inteligência Artificial (AI) e tecnologia de Blockchain,
direcionam a quarta revolução agrícola, denominada Agricultura 4.0 ou Agro 4.0,
alinhada aos preceitos de sustentabilidade e produtividade eficiente Liuet et al. (2021).
Na literatura, existem várias discussões sobre a evolução tecnológica nos meios
de produção agrícola. Segundo Sottet et al. (2020), a agricultura 4.0 representa grandes
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mudanças no agronegócio, tendo como objetivo a utilização de automação, flexibilidade
dos processos, aumento da produtividade e qualidade dos produtos oriundos do campo.
Dentre as relevantes contribuições das tecnologias utilizadas na agroindústria 4.0
destaca-se a de proporcionar melhores técnicas de utilização dos recursos naturais
Ribeiro; Marinho e Espinosa (2018).
Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão
bibliográfica acerca dos trabalhos relacionados às tecnologias utilizadas pelo setor
agrícola, aplicadas à medição volumétrica de grãos. As publicações científicas
apresentadas têm ênfase na identificação de sensores e artefatos tecnológicos que
possibilitem a captação de sinais para quantificar o volume de grãos em diversas etapas
do processo produtivo na Agricultura 4.0. A pesquisa ocorreu mediante busca nas bases
de dados IEEE Xplore, Scopus, Elsevier, Springer, ResearchGate, SciELO e Web of
Science, utilizando-se os termos “Medição Volumétrica de Grãos, Sensores para
Medição Volumétrica, Medição de Fluxo de Grãos, Medição Volumétrica na
Agricultura 4.0, Medição Volumétrica de Grãos para Alimento, Sensores Inteligentes
para Medição do fluxo de Grãos” (em português, inglês e espanhol).
As publicações apresentadas nesta pesquisa, revelaram estudos de diferentes
tecnologias aplicadas ao processo de medição de grãos. Nesta revisão, os estudos foram
organizados em seções, de acordo com a similaridade da arquitetura dos projetos
propostos. Diante disto, foi possível evidenciar as tecnologias mais empregadas em
processos de medição volumétrica de grãos e sua contribuição para Agricultura 4.0 e
para o Retrofit de Máquinas. Tais avanços em sistemas de medição contribuem de forma
significativa para os fatores mais importantes da atualidade: a segurança alimentar e a
agricultura sustentável.

2. Tecnologias Aplicadas à Medição Volumétrica do Fluxo de Grãos
Para compreender e avaliar as tecnologias aplicadas à medição volumétrica de fluxo de
grãos, nas diversas etapas do processo produtivo, essas tecnologias foram agrupadas de
acordo com a semelhança em suas arquiteturas e aplicações. As subseções seguintes
abordam, primeiramente o conceito de metrologia aplicada à Indústria 4.0 e na
sequência são apresentados os estudos que descrevem as tecnologias identificadas e suas
aplicações no processo de medição volumétrica do fluxo de grãos.
2.1. Metrologia 4.0
Sistemas de medição são de grande importância para agricultura e agroindústria,
possibilitando avaliar diferentes parâmetros ao longo do processo produtivo e validar
especificações de qualidade. A Indústria 4.0 introduziu no mercado uma grande
variedade de sensores que possibilitam a medição eletrônica integrada ao controle de
processos, fornecendo novos padrões de referência para atender aos requisitos da
Metrologia 4.0 Benitezet et al. (2019).
Segundo Kuster (2020), os avanços tecnológicos aplicados aos processos de
medição geram um desafio relacionado à confiabilidade dos dados. Tecnologias IoT,
estabelecem novas formas de comunicação para disseminação de dados, necessitando de
maior controle para validação e rastreabilidade dos dados de medição. Para garantir o
sucesso no desenvolvimento de dispositivos IoT que fazem medições, é imprescindível
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estabelecer um rigoroso sistema de controle de qualidade dos dados e calibração dos
sistemas de medição.
Nesse contexto, é necessário avaliar, os sensores aplicados à medição, que têm a
função de captar os dados e se o processo de análise, interpretação e compreensão
desses dados, de fato, resultarão em informações consistentes sobre a medição
volumétrica. Senso assim, introduzir ações de validação durante todas as etapas do
processo de medição podem determinar a qualidade dos dados, reduzindo incertezas nos
processos de recuperação, armazenamento e processamento dos dados. Diante do grande
volume de dados gerados pelos sistemas de medição, é necessário adotar o conceito de
Big Data enfatizando a necessidade de soluções específicas no gerenciamento de dados
de medição D’Emilia e Gaspari (2018).
2.2. Sensores Ópticos
Segundo Thomazini e Albuquerque (2020), os sensores ópticos podem ser
classificados como componentes eletrônicos que executam a detecção de objetos sem
contato físico entre eles. De acordo com Rosa Junior (2019), os sensores ópticos têm
como base de funcionamento a emissão e recepção de luz para que haja a ativação do
sistema de detecção. O sinal gerado pelo emissor emite luzes em uma determinada
frequência, em que o receptor considera apenas as luzes recebidas com a mesma
frequência do emissor. Essa característica acontece para manter a precisão da recepção
do sinal exclusivo do emissor, pois outras luzes podem ser emitidas e interferir o
processo de leitura do sensor.
Existem várias maneiras de funcionamento dos sensores ópticos, dentre elas,
pode-se destacar o método por envio do sinal para o receptor através da reflexão em
algum objeto, como é o caso dos sensores ópticos por reflexão difusa demonstrado na
Figura 1.

Figura 1. Sensores Óticos por Reflexão Difus (Adaptado).
Fonte: Thomazini e Albuquerque (2020)

De acordo Azizi e Vossoughi (2014), os sensores ópticos de fluxo tem resolução
de 400 a 8200 pontos polegadas, o que faz desse sensor um dos melhores em medições
por deslocamento devido à alta resolução que implica na precisão de medida.
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Rosa Junior (2019) propõe-se a aquisição de dados volumétricos de fertilizantes
através de sensores ópticos. Na metodologia aplicada pelo autor, os sensores atuam no
método de reflexão difusa. O estudo resultou em ótimos resultados para medição do
fluxo de vazão. Os sensores funcionam através da reflexão dos grãos de fertilizantes
quando projetados à frente dos feixes de luzes infravermelhas.
Yinet et al. (2021) propõe a medição do fluxo de grãos em um elevador através
de sensores ópticos. Esses sensores normalmente são instalados no meio da coluna do
elevador de grãos. Através da emissão do feixe de luz, o sensor pode determinar o
tempo com luz, sem luz e a velocidade dos grãos. O tempo de bloqueio da luz pode ser
correlacionado com a quantidade de grãos dentro do elevador. Com isso, o volume total
pode ser calculado pela resultante do produto entre o tempo sem luz e a velocidade dos
grãos.
Para melhorar ainda mais o processo de medição e ter mais precisão, os autores
Yinet et al. (2021) sugerem o aumento do número de sensores ópticos e a aplicação de
uma rede neural de propagação reversa não-linear para utilizar os dados coletados pelos
sensores. Essa rede prevê a massa dos grãos em relação aos dados coletados pelos
sensores. Os sensores infravermelhos medem a espessura dos grãos de acordo as
características da intensidade da luz refletida. Dessa forma, o modelo de regressão
gaussiana estabelece a relação entre a tensão medida e a espessura real dos grãos.

2.3. Sensores de Impacto
Os sensores de fluxo de grãos podem ser considerados como a parte central dos
sistemas de monitoramento da colheita para ter a agricultura de precisão. Normalmente
os sensores mais utilizados para medir o fluxo de grãos são os do tipo raio, fotoelétricos
e os de impacto, sendo esse último bastante utilizado em colheitadeiras devido à
robustez e à confiabilidade Wang; Hu e Gao (2015).
No estudo de Guowei e Baijing (2011) é proposto a medição do fluxo de grãos
através de uma placa de impacto. Quando os grãos têm contato com a placa, é possível
medir a força e a velocidade dos mesmos. Com isso, o cálculo da força de contato é
feito por meio da sobreposição entre a partícula e a superfície onde eles colidem.
No processo de medição existem três forças envolvidas: a força de contato
normal, a força de contato tangencial e o tempo decorrido. A força de contato normal e a
tangencial são expostas ao mesmo tempo durante o processo de medição, porém, apenas
a primeira é medida pelo sensor. Dessa forma, tem-se o objetivo de ter uma diferença de
forças opostas para reduzir a perda de força tangencial e garantir que a medição seja
realizada. A relação da força de contato entre o fluxo de grãos e o sensor de impacto se
dá de forma dinâmica. A força de contato é perpendicular à placa de impacto e a força
tangencial é distribuída na placa, assim, o sensor de impacto é responsável por medir a
força de contato entre o fluxo de grãos e a placa de impacto.
Um fator importante na agricultura de precisão é o controle do plantio. A
distribuição de sementes na dosagem correta resulta em plantações homogêneas com
maior rendimento. No trabalho de Zu Hoberge et al. (2011), uma matriz de sensores
piezoelétricos foi desenvolvida para efetuar a contagem de grãos em uma semeadora.
Conforme a cultura, os grãos variam de tamanho, alterando o processo de distribuição
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de sementes na plantadeira. Nas semeadoras pneumáticas, que possuem um recipiente
para armazenamento das sementes com uma unidade de dosagem e um soprador
pneumático, as sementes são conduzidas por corrente de ar e guiadas até a cabeça de
distribuição, onde são conduzidas para as mangueiras de saída. Neste processo, o
dosador é calibrado manualmente, e o correto ajuste do dosador em diferentes áreas de
plantio, reflete na precisão alcançada. A representação esquemática de uma semeadora
pneumática é apresentada na Figura 2.

Legenda: 1 - Compressor; 2 - Tanque de sementes; 3 - Dosador; 4 -Cabeçote de
distribuição com sensor; 5 - Sensor de mangueira; 6 - Riser; 7- Grãos de sementes; 8
- Mangueira de sementes Adaptada.
Figura 2. Representação esquemática de uma semeadora pneumática.
Fonte: Zu Hoberge et al. (2020)

Para se obter a verificação do fluxo de sementes em tempo real e para ajustar o
dosador, foi desenvolvida uma matriz de sensores piezoelétricos adaptada ao cabeçote
de distribuição, mostrado na Figura 3.

Figura 3. Matriz de sensores piezoelétricos adaptados no cabeçote de
distribuição. Fonte: Zu Hoberge et al. (2020)

Combinados com a matriz de sensores piezoelétrico, foram implantados sensores
individuais na entrada de cada mangueira de sementes. Os sinais captados são
combinados eletronicamente e o resultado do processamento é disponibilizado para o
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operador. Os sensores adaptados nas mangueiras também atuam indicando algum
problema na vazão dos grãos.
Os testes foram realizados com diversas categorias de grãos, como: milho,
ervilha, trigo, cevada, aveia, entre outros, apresentando boa precisão, e, devido à sua
robustez, mostrou-se eficiente, mesmo em ambientes hostis. No caso das sementes de
trigo, por exemplo, a matriz de sensores piezoelétricos efetuou a contagem de 20 mil
grãos por segundo com uma precisão de 98%.
Zhan e Jing (2011) utilizaram uma estrutura composta por um filme
piezoelétrico de fluoreto de polivinilideno (PVDF) para detectar perdas de grãos em
colheitadeiras. Para estabelecer a captação do sinal desejado e eliminar a interferência
da vibração da colheitadeira, foi projetado um filtro passa-banda ativo constituído por
filtro passa-alto de segunda ordem, conectado com filtro passa-baixo de segunda ordem
em série. Com base na duração da resposta do grão impactando no filme PVDF, a
frequência de corte do filtro passa-banda foi definida para 5-20 kHz. O sensor foi
montado na peneira de limpeza da colheitadeira e apresentou bons resultados no tempo
de resposta e na detecção do impacto dos grãos.
2.4. Visão Computacional
A visão computacional se faz cada vez mais presente em diversos segmentos
agrícolas, nas mais variadas aplicações. Uma importante utilização da visão
computacional, está relacionada à sua capacidade de identificar e reconhecer objetos,
plantas, frutos, entre outros. Esta capacidade permite, entre outras coisas, detectar frutos
e grãos ainda na lavoura e efetuar uma estimativa da produção, viabilizando a
elaboração de estratégias de manejo e de pós-colheita. Na cafeicultura, a previsão de
produção se faz ainda mais importante, devido ao investimento financeiro e tempo de
planejamento. Rodríguez et al. (2020) propõe uma abordagem de visão computacional
(CV) para detectar grãos de café cereja em cafeeiros com o objetivo validar sua
eficiência para efetuar uma estimativa da produção em relação a outros métodos
utilizados para este fim. O estudo concluiu que o método proposto possibilitou a
redução do tempo para efetuar o cálculo da estimativa de produção, porém, a precisão
foi comprometida por fatores ambientais e técnicos, como: intensidade de luz,
angulação da câmera e distância do cafeeiro.
Os elevadores de transporte são amplamente utilizados em unidades de
beneficiamento de grãos para conduzir os grãos de um equipamento ao outro. O estudo
realizado por Hamdan et al. (2019) apresenta a visão computacional combinada à rede
neural profunda com aprendizado semi-supervisionado para estimar o volume
transportado pelo elevador de cana-de-açúcar, sendo que os autores informam que o
modelo pode ser aplicado para inferir o fluxo de massa de outro material, como grãos. O
estudo concluiu que o método proposto resultou em maior eficiência na medição
volumétrica do fluxo nos elevadores, além da redução do custo em relação a outros
métodos para o mesmo fim.
Uma etapa importante para a agricultura de precisão é a análise da produtividade
por área cultivada e a qualidade do produto resultante. Uma das formas de efetuar esta
análise é estimar a massa dos grãos colhidos. Este processo consiste em selecionar lotes
de 1000 grãos para análise mássica. O estudo de Zhao e Li (2009) propõe uma técnica
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de processamento de imagens para melhorar a eficiência e precisão na contagem de
grãos, ou seja, a contagem por um sistema de processamento de imagens captadas dos
grãos em uma base vibratória. O estudo concluiu que a precisão na contagem pode
chegar a 100%, especialmente para grãos maiores, como soja, arroz, entre outros,
tornando o processo mais rápido e eficiente.
O estudo realizado por Li et al. (2020) ressalta a importância do monitoramento
do volume de grãos em silos de armazenamento para um controle eficiente dos estoques.
Para realizar as medições em tempo real e de forma precisa foi desenvolvido um sistema
de visão computacional baseado em processamento de imagens e aprendizado de
máquina supervisionado, por meio do algoritmo Support Vector Machine (SVM). Para
determinar o volume de grãos contido no silo, foi definida uma tarja vermelha no
interior da parede do silo, determinando uma altura conhecida. Por meio de uma câmera
instalada no topo do silo, a imagem da tarja vermelha e dos grãos contidos no silo são
captadas. O método GrabCut é utilizado para realizar a segmentação da imagem e
indicar a Region Of Interest (ROI), estabelecendo a região da imagem que representa o
espaço entre a linha vermelha e a altura da superfície dos grãos. Os dados coletados são
submetidos ao SVM para comparar os resultados com dados coletados anteriormente de
medidas conhecidas para avaliar a precisão alcançada. Os resultados obtidos pelos
experimentos indicaram uma boa performance nas medições, e, conforme destacado
pelos autores, é possível associar a outros sistemas de medição para comparar e validar
medições.
2.5. Escaneamento a Laser
Tecnologias de escaneamento a laser vêm sendo aplicadas para medição de
volumétrica do fluxo de materiais em esteiras de transporte com grande eficiência.
Fojtík (2014) utiliza o escaner a laser LMS 400 para criar um modelo 3D digitalizado do
volume do material presente na esteira transportadora. Em seu trabalho o autor utiliza
cavacos de madeira para os experimentos e desenvolve a base matemática para extrair o
volume transportado por meio da representação 3D. Este método apresenta uma solução
eficiente para a medição volumétrica do fluxo de grãos, visto que, a representação 3D
alcançada com o escaneamento a laser pode ser aplicada em qualquer material. A
representação do método é apresentada na Figura 4.
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Figura 4. Princípio de digitalização. Fonte: Fojtík (2014)

Os dados obtidos com a digitalização do volume em esteira de transporte, por
meio do escaneamento pelo laser LMS291-S05, reproduzem uma linha 2D do contorno
do material, que, combinado à velocidade de movimentação da esteira, formam a
terceira coordenada, possibilitando a reprodução 3D, que, aplicado ao cálculo de
triangulação de Delaunay, possibilita a medição volumétrica do fluxo do material
transportado pela esteira. Este contexto foi utilizado por Li et al. (2020), onde a
velocidade constante da esteira combinada com o contorno do volume do material,
aplicando o método de malha de triangulação de Delaunay, possibilitou a reconstrução
3D do material, viabilizando o cálculo do volume transportado.
Navid et al. (2015) apresenta um método para medição do fluxo de grãos em
queda livre. O projeto utiliza o escaner de linha a laser LMS291 para medir a distância
entre o sensor e o grão com base no princípio do tempo de voo. Sensores a laser com
base no princípio do tempo de voo, possuem um transmissor laser, um receptor, um
relógio para medir o tempo em que o sinal transmitido leva para refletir em receptor
óptico, após alcançar um obstáculo. Conforme representado na Figura 5.

Figura 5. Princípio de tempo do voo do sinal. Adaptado.
Fonte: Ferraz et al. (2016).
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Os experimentos realizados em um fluxo de grãos de 5kg/s e os parâmetros
estatísticos (RMSE, MAE, distância média e desvio padrão) foram usados para
estabelecer uma relação entre o fluxo e o volume. Os resultados mostraram que o fluxo
de grãos pode ser detectado usando varredura a laser para taxas de fluxo de até 5kg/s.
2.6. Medição por Efeito Doppler
Isa e Wu (2006) utilizaram o sensor micro-ondas por efeito Doppler para
estabelecer a relação entre a frequência refletida e o peso total dos sólidos fluindo para
determinar o volume do fluxo. Os autores afirmaram que, além da frequência, outras
informações relacionadas ao fluxo podem ser determinadas analisando o nível de
amplitude do sinal Doppler. A posição, tamanho, peso, forma e umidade do fluxo são os
parâmetros que podem afetar o perfil do sinal refletido. O sensor de radar de microondas de 10,58 GHz foi utilizado para os experimentos deste estudo e diferentes
categorias de sólidos e pesos foram testados. Para os experimentos realizados foram
utilizados grãos de feijão de diferentes variedades. O estudo concluiu que o peso do
grão tem um forte impacto na resposta de amplitude do sinal Doppler, resultando na
possibilidade de estimar o peso dos grãos fluindo pela tubulação em relação ao tempo,
por meio da frequência refletida no sensor.

3. Conclusão
As tecnologias emergentes abordadas neste artigo compõem um importante avanço nos
processos de medição volumétrica de grãos. A capacidade dos sensores de captarem
dados em tempo real, tornam as máquinas mais inteligentes, permitindo que, além de
realizarem suas funções tradicionais, também sejam capazes de gerar informações sobre
os processos por elas realizados.
Com este estudo, foi possível identificar os diferentes tipos de sensores
utilizados para medição volumétrica de grãos, que compõem a agricultura 4.0,
fornecendo subsídios para elaborar estratégias de gestão baseadas em informações
precisas e otimização dos sistemas de medição de fluxo de grãos. Com o advento dos
sistemas de sensoriamento é perceptível a melhoria no rendimento da colheita, por meio
do mapeamento, da produtividade, do armazenamento, da logística e demais processos
que compõem a cadeia produtiva de grãos. Com isso, as tecnologias que propiciam
eficiência nos sistemas de medição de fluxo ganham extrema importância em toda
cadeia produtiva.
Assim, é possível identificar uma tendência tecnológica para sistemas de
medição, e, por meio do aprimoramento destes artefatos tecnológicos, otimizar os
processos, resultando em informações cada vez mais precisas e em tempo real.
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Palavras-chave: Serviço Ecossistêmico Cultural; Áreas Protegidas; Uso Público.
O surgimento de áreas protegidas no Brasil auxiliou na redução do processo de
degradação, muitas vezes causadas por ações antrópicas. Muito da biodiversidade se
manteve intacta por objetivos diversos, como recreação, turismo e educacional. Com
esta proposta de manter áreas protegidas, a sociedade se beneficia de diversas formas.
Umas delas são os bens diretos e indiretos que a natureza dispõe, e que muitas vezes não
percebemos. Estes bens são os Serviços Ecossistêmicos. Dentro da categoria dos
serviços ecossistêmicos, destaca-se o Serviço Ecossistêmico Cultural, que tem como
objetivo observar os benefícios não materiais da natureza, através da recreação e
educação. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como “locus”, a Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Canoa-Vale dos Ipês, que pertence a ONGARPIA, localizada no município de Cláudio, Minas Gerais. Objetivou-se com este
estudo, analisar a percepção sobre serviço ecossistêmico cultural proporcionado pela
RPPN Canoa-Vale dos Ipês, bem como, quanto à compreensão dos benefícios,
significados e sentimentos construídos a partir das vivências, ou seja, a relação com a
área protegida. Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, sendo utilizado o
questionário, como material de coleta de dados. Foram convidadas e enviados
questionários para 30 (trinta) pessoas que visitaram, com objetivo recreativo ou
educacional nesta RPPN, dentre eles destacam-se professores e alunos. Houve a
devolução de 11 (onze) questionários preenchidos. Como resultado, observou-se a
mudança de postura, de forma mais consciente frente as relações homem natureza.
Destaca-se que os espaços proporcionaram aos entrevistados melhoria da saúde física e
mental, além de bem-estar. E que a observação destes espaços pode gerar conhecimento
e sentimentos de preservação destas áreas. Portanto, estes espaços são considerados
bens preciosos, principalmente neste momento de crescimento da ideologia capitalista.
Neste processo, podem surgir estratégias compactuadas, levantando um novo olhar
sobre a importância destes serviços, com a finalidade do uso público mais consciente e
transformador dos envolvidos.
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Ação do pré-emergente Isoxaflutole na germinação de
sementes de sesbania (Sesbania virgata).
Lucas Rafael de Souza¹; Bruna Sampaio Crivilin¹; Gabriel de Souza Silvério
Neves¹; Lucas Amaral de Melo¹; Soraya Alvarenga Botelho¹.
¹Departamento de Ciências Florestais – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil.
{lukasrafael777@gmail.com,brunacrivilin@gmail.com,gabrielssneves@gmail
.com,lucas.amaral@ufla.br,sbotelho@ufla.br

Palavras-chaves: Fordor, emergência, plântula.
O sucesso nos projetos de recuperação de áreas degradadas está atrelado a diversos
fatores. Contudo, o controle de plantas daninhas pode ser considerado como etapa
fundamental, principalmente no início do processo de regeneração artificial ou natural.
Objetivou-se avaliar a resposta da emergência das sementes de Sesbania virgata
(sesbania) submetidas a diferentes concentrações do pré-emergente Isoxaflutole (Fordor
750 WG). O experimento foi realizado em casa de vegetação e o substrato utilizado foi
o Latossolo Vermelho acondicionado em vasos plásticos com capacidade para 4 dm³.
As sementes foram submetidas ao tratamento de quebra de dormência, 30 segundos em
água fervente e imersão em água por 24 horas. O delineamento experimental utilizado
foi o inteiramente casualizado com oito repetições e quatro sementes por parcela. Os
tratamentos foram constituídos pela aplicação das doses de 0, 50, 100, 200 e 300 g/ha
do pré-emergente, recalculado em função da área de superfície de cada vaso. A
semeadura da Sesbania virgata foi realizada diretamente no vaso juntamente com uma
porção de sementes de Brachiaria brizantha. A irrigação do experimento ocorreu uma
vez ao dia, visando manter a umidade do solo e realizadas avaliações visuais,
diariamente até o vigésimo primeiro dia após a semeadura. Ao término do período
experimental foram avaliados a porcentagem de germinação de plântulas sadias em cada
tratamento e a presença de plântulas de braquiária. A porcentagem de germinação
observada nos tratamentos foram T0 47%; T1 56%; T2 41%; T3 40%; T4 56%. Os
valores de germinação para Sesbania virgata foram submetidos à análise de variância
pelo teste F, que não mostrou diferenças significativas entre os tratamentos. Com
relação à germinação das sementes de Brachiaria brizantha, a mesma só ocorreu no
tratamento T0, indicando a eficiência do herbicida aplicado. A partir desses resultados
conclui-se que as doses aplicadas do pré-emergente Isoxaflutole não inibiu a
germinação e emergência das plântulas de Sesbania virgata indicando que a espécie
estudada possui tolerância ao pré-emergente na fase de germinação.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES,
CNPq, FAPEMIG e a equipe de colaboradores do Viveiro Florestal da UFLA.
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Palavras-chave: Carbono. Landsat 8. Sentinel-1A
Enquanto os sensores ópticos permitem inferir sobre parâmetros biofísicos dos objetos
na superfície terrestre por meio da re ectância, os sensores SAR (Synthetic Aperture
Radar) possibilitam extrair informações valiosas sobre a estrutura dos alvos por meio
do retroespalhamento. Como tal, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de
modelos de predição do estoque de carbono gerados a partir de dados extraídos de
imagens dos satélites Landsat 8 (L8) e Sentinel-1A (S1A). Dos dados L8 foram
extraídas informações espectrais (re ectância de superfície e índices de vegetação) e
seis medidas de textura. Para compatibilizar a escala dos dados, as cenas S1A foram
reamostradas para 30 m e das duas polarizações, VV e VH, foram extraídos o sinal do
retroespalhamento e seis medidas de textura. As texturas foram calculadas pelo método
das Matrizes de Coocorrência de Níveis de Cinza (GLCM), usando uma janela de 5x5
pixels. As informações extraídas foram utilizadas como dados de entrada no algoritmo
Random Forest (RF). Modelos foram treinados utilizando bases de dados distintas: (i)
dados L8, (ii) dados S1A e (iii) dados L8 e S1A combinados. As bases foram divididas
em conjuntos de treinamento (50%), de validação (25%) e de teste (25%). As métricas
RMSE (Root Mean Square Error) e o coe ciente de determinação (R²) foram utilizadas
na avaliação dos modelos. O conjunto de dados (iii) proporcionou o melhor
desempenho, cujas predições se sobressaíram com valor de RMSE igual a 636 kg e R²
de 0.02. A sinergia entre os dados L8 e S1A se mostrou mais e caz na predição do
estoque de carbono quando comparado à aplicação independente das bases de dados
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Palavras-chave: Nanopartículas, painéis de madeira, adesivos sintéticos.
Nanomateriais adicionados aos adesivos podem trazer benefícios redução de
custos, controle da penetração na madeira e auxiliar a formação de sólidos na mistura,
sem que haja mudança na viscosidade do mesmo. Deste modo, a utilização de talco na
formulação do adesivo, como um material de enchimento, pode ser uma alternativa
eficiente para a confecção de painéis compensados.O objetivo deste trabalho foi avaliar
o efeito nas propriedades físicas dos painéis compensados colados com a adição de
nanotalco no adesivo fenol-formaldeído. Foram adicionados ao fenol-formaldeído
nanopartículas de talco nas concentrações de 0,0; 0,05; 1; 1,5 e 2,% (massa/massa) em
relação ao adesivo, com 3 repetições, 15 painéis no total. O ciclo de prensagem foi de 8
minutos, a 160ºC e pressão de 1,2 Mpa. Foram avaliadas a densidade aparente, absorção
de água e teor de umidade dos painéis. Os valores de densidade aparente média igual a
0,568 g/cm³, valor dentro das normas para compensados. Para absorção de água, os
valores médios obtidos aumentaram à medida que aumentou a quantidade de nanotalco.
Não houve interação significativa entre os diferentes tratamentos e o teor de umidade
dos painéis compensados. A utilização de nanopartículas é uma alternativa viável, no
entanto, para que estas sejam incorporadas e apresentem um resultado satisfatório devese aumentar a sua quantidade, com o objetivode melhorar suas propriedades.
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Palavras-chave: Ciclagem de nutriente, Eucalyptus mycrocoris, Eucalyptus pellita,
Eucalyptus urophylla.
A ciclagem de nutrientes através da decomposição de matéria orgânica é uma
das principais formas de manutenção da produtividade em povoamentos florestais
estabelecidos. A serrapilheira formada por galhos, folhas, casca e outras frações são
decompostas e liberam componentes orgânicos e inorgânicos para o solo florestal,
promovendo assim um fluxo de nutrientes da vegetação para o solo. A formação de uma
camada orgânica na superfície do solo supre a biota (insetos, fungos, bactérias) ali
existente para a decomposição deste material, os compostos ficam disponíveis para
absorção pelas raízes, fechando o ciclo de nutrientes planta-solo-planta. Este estudo tem
por objetivo quantificar as frações presentes na serrapilheira sob três espécies de
eucalipto. O experimento foi conduzido em um teste de espécies e procedências de
Eucalyptus spp. implantado em 1974 no município de Lavras, as espécies selecionadas
foram Eucalyptus mycrocoris; Eucalyptus pellita; Eucalyptus urophylla. A coleta da
serrapilheira utilizou um gabarito de 25 x 25cm coletado todo material presente na área.
O material foi acondicionado em sacolas de papel e dispostos em uma estufa de
circulação forçada a 70ºC por 72 horas. Após secagem o material foi separado em 4
diferentes estratos sendo eles: galhos, folhas, casca e outros. Sendo os outros compostos
por partes indistinguíveis e em avançado grau de decomposição. O material de cada
fração foi pesado em balança analítica com precisão de 0,01g. Os dados obtidos pela
pesagem do material seco foram submetidos à análise de variância e quando
identificado diferença significativa foi aplicado o teste Scott-Knott, ambos a 5% de
probabilidade do erro. Não houve diferença estatística entre os pesos secos das frações
galhos, casca e folhas para as três espécies. A massa seca fração outros apresentou
diferença estatística, sendo mais presente na serrapilheira de Eucalyptus pellita,
possivelmente indicando uma maior presença de decompositores.
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Palavras-chave: Cultivo in vitro, regulador de crescimento vegetal, rejuvenescimento.
A concentração de reguladores de crescimento durante o cultivo in vitro pode
influenciar
as
respostas
morfofisiológicas
e
promover
o
rejuvenescimento/revigoramento de tecidos de árvores adultas do gênero Eucalyptus ao
longo de sucessivos subcultivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o alongamento de
brotações previamente estabelecidas e multiplicadas in vitro e provenientes de uma
matriz de Eucalyptus pilularis com 46 anos de idade. A matriz está localizada no teste
de espécies e procedências de Eucalyptus e Corymbia, instalado em 1974 no Viveiro
Florestal da UFLA. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado em arranjo fatorial (2 × 2), sendo testadas duas concentrações de BAP (0,05
mg L-1 e 0,10 mg L-1) e duas concentrações de ANA (0,5 mg L-1 e 1,0 mg L-1) em tubos
de ensaio (2,5 × 10 cm) contendo meio de cultura WPM, com quinze repetições,
compostas por um explante cada. O meio de cultura foi suplementado com 20 g L-1 de
sacarose e 6 g L-1 de ágar. Aos 105 dias de cultivo in vitro, foram avaliados a oxidação e
o vigor, mediante escala de notas, o número e comprimento de brotações por explante.
A partir da análise de variância e do teste de Tukey a 5% de significância, recomenda-se
a utilização de meio cultura contendo 0,10 mg L-1 de BAP e 1,00 mg L-1 de ANA, uma
vez que essas concentrações combinadas resultaram em menores médias para oxidação
de tecidos e maiores para vigor, número e comprimento de brotos por explante.
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Palavras-chave: ipê-felpudo, silvicultura de espécies nativas, melhoramento florestal.
Apesar da ampla biodiversidade no Brasil, ainda é extremamente reduzido o
número de espécies nativas utilizadas em programas de silvicultura e melhoramento
genético. Para iniciar programas de melhoramento genético, um dos primeiros passos são
os testes de progênies, que consistem em plantios sistematizados, em que cada árvore
mantém sua referência de origem. Dentre as espécies com elevado potencial para
programas de melhoramento, destaca-se a Zeyheria tuberculosa (ipê-felpudo), que ocorre
principalmente na região sudeste, com registros no nordeste brasileiro. A espécie reúne
uma série de características favoráveis à domesticação, como: crescimento monopodial
acentuado, boa competitividade e rusticidade, fácil propagação e reconhecido valor
madeireiro. O presente trabalho tem como abjetivo avaliar as diferenças entre as
progênies de Zeyheria tuberculosa aos 15 meses de idade. O experimento foi instalado
na fazenda experimental da UFLA, Palmital, município de Ijaci – MG. O delineamento
utilizado foi o de blocos completos casualizados, com 15 repetições (blocos) e parcelas
de planta única. Ao todo são 71 progênies, plantadas com espaçamento de 3 x 3 m. Aos
15 meses de idade, foram mensurados o percentual de sobrevivência e a altura média das
progênies. Os dados foram submetidos à análise de variância (p ≤ 0,05) e ao teste ScottKnott (p ≤ 0,05), de agrupamento de médias. Para ambos os parâmetros mensurados, a
análise de variância acusou diferença significativa entre tratamentos, indicando a
possibilidade de se fazer seleção genética. A sobrevivência média das progênies foi de
70,52%, tendo sido formado dois grupos distintos. O primeiro grupo, representado por 36
progênies com a sobrevivência acima da média, com destaque para as progênies {4, 5,
57, 60, 74, 9, 79, 80, 77, 12}, com sobrevivência acima de 90%. e outro grupo com 35
indivíduos com sobrevivência abaixo da média. A altura total também foi dividida em
dois grupos, sendo o primeiro grupo com 45 progênies com altura média entre 0,96 m e
1,48 m; e o segundo grupo com 26 progênies com altura média entre 0,37 m e 0,92 m. O
destaque vai para as progênies {59, 73, 6, 77, 70, 74, 79, 3, 7}, com alturas médias acima
de 1,20 m. Os resultados demonstram a ampla variabilidade nas características
mensuradas, indicando, enorme potencial de seleção dos indivíduos superiores. Trabalhos
desse tipo são de suma importância para o desenvolvimento silvicultural das espécies
nativas com elevado potencial econômico.
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Palavras-chave: Propagação vegetativa, Cultivo in vitro, Comprimento de onda.
A micropropagação tem sido recomendada quando se busca
rejuvenescer/revigorar tecidos de plantas, visando melhorar a produção de mudas
clonais em escala comercial. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da
qualidade de luz na fase de multiplicação in vitro de clones de Eucalyptus pilularis e
Eucalyptus grandis × E. urophylla em biorreator de imersão temporária. O experimento
foi realizado no Laboratório de Cultivo In Vitro de Espécies Florestais da Universidade
Federal de Lavras (UFLA). Os tecidos utilizados para a obtenção dos explantes (i.e.,
segmentos nodais) foram provenientes de minicepas cultivadas em sistema semihidropônico. Os efeitos da qualidade de luz na multiplicação in vitro foram avaliados
por meio de três fontes de luminosidade (lâmpada fluorescente, vermelha e azul), em
delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 30 repetições compostas de parcelas
com um explante. Aos 30 dias avaliou- se o comprimento de brotos, (> 0,5 cm), o
número médio de gemas, o peso fresco por explante, o vigor e a hiperhidricidade de
acordo com uma escala de notas. A qualidade de luz fluorescente proporcionou o maior
comprimento de broto (média de 1,46 cm) e número de gemas por explante (média de
2,2 gemas) para a multiplicação in vitro de Eucalyptus pilularis. A qualidade de luz azul
foi a mais adequada para o clone de Eucalyptus grandis × E. urohylla, resultando em
maior comprimento de broto (média de 2,41 cm), número de gemas por explante (média
de 7,0 gemas), e peso fresco por explante (média de 602 mg).
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Palavras-chave: Adubo de liberação controlada, adubação de plantio, nutrição de
plantas
Os adubos de liberação lenta são caracterizados por disponibilizar os nutrientes ao longo
do tempo, e tem sido uma importante tecnologia utilizanda para aumentar o crescimento
e produtividade de plantios agrículas. No entanto, o seu uso para as espécies florestais
ainda é incipiente, devido a escassez de informações sobre o manejo adequado a ser
utilizado e o reflexo do seu uso na produtividade dos plantios florestais. Dessa forma,
este estudo teve como objetivo, avaliar a qualidade e as doses adequadas do adubo de
liberação lenta, na adubação de base de mudas de Cedrela fissilis cultivadas em vaso. O
experimento foi disposto em delineamento em blocos casualizados, em que foi testado
cinco doses do adubo, com cinco repetições, em parcela de planta única, totalizando 25
plantas. O fertilizante era encapsulado com enxofre elementar e revestido por polímeros
não hidrossolúveis (11:22:11- N:P:K). Os tratamentos foram compostos por 0, 150, 300,
450, 600 mg dm-3 de P, e as doses testadas foram baseadas na recomendação de
adubação de P em vaso, de 300 mg dm-³. Avaliou-se aos 120 dias, a altura (H) e o
diâmetro do coleto. Os dados foram submetidos a análise de variância e quando
encontrado diferenças significativas foi aplicado a análise de regressão (5%), utilizando
o software SISVAR. Ademais, calculou-se as doses de máxima eficiência técnica. As
variáveis apresentaram comportamento quadrático positivo. As doses de máxima
eficiência técnica encontradas, para as variáveis altura e diâmetro de coleto foram de
275,58 e 290,04 mg dm-3, o que corresponde ao crescimento de 11,74 cm e 5,16 mm,
respectivamente. Dessa forma foi observado que com o uso do adubo de liberação lenta,
é possível reduzir a recomendação da adubação de base do plantio indicada para vasos
de 300 mg dm-³, para 282,81 mg dm-³, o que pode gerar economia de gastos com
fertilizantes em plantios da espécie. Este resultado pode estar atrelado ao maior
sincronismo entre os adubos de liberação lenta e a demanda da planta por nutrientes, e a
menor perda do fertilizante para o ambiente. Dessa forma, recomenda-se a utilização da
dose de 282,81 mg dm-3 de adubo na adubação de plantio de Cedrela fissilis.
Agradecimentos

618

Os autores agradecem o apoio financeiro da agência CAPES, e da Empresa
Prodoquímica.

619

Intensidade de desrama reduz diâmetro em Cordia trichotoma
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Palavras-chave: Poda, espécie nativa, louro-pardo.
O interesse pelo uso de espécies florestais nativas de interesse econômico tornase uma alternativa promissora ao associar a produção de madeira como um meio de
viabilizar economicamente os projetos de recomposição florestal. Contudo, existe uma
carência ampla de conhecimento a respeito da silvicultura das espécies florestais nativas,
entre elas Cordia trichotoma. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o
desempenho silvicultural de Cordia trichotoma em função da intensidade de desrama. O
experimento foi realizado em um povoamento misto equiâneo, com espaçamento de 3 x
1,5 m, destinado à recomposição de uma Reserva Legal localizada no sítio Pirilampo,
município de Ijaci, Minas Gerais. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado com dez repetições e uma planta por parcela, nas intensidades de desrama de
0%, 25%, 50% e 75%, proporcionais à altura total dos indivíduos. As intensidades de
desrama foram realizadas aos 20 e 32 meses após o plantio. Aos 42 meses avaliou-se a
altura (H) e o diâmetro à altura do peito (DAP). Os dados obtidos para todas as
variáveis avaliadas aos 42 meses foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
quando significativos, aplicou-se as análises de regressão para a intensidade de desrama,
realizadas com apoio do software SISVAR. Somente houve diferença signficativa para
DAP. A intensidade de 0% proporcionou os maiores valores de DAP, enquanto a
intensidade de desrama de 75% apresentou os menores. A desrama reduziu o
crescimento em diâmetro à altura do peito de forma linear e negativa em relação à
intensidade de desrama, havendo uma redução de 0,47 cm em DAP a cada 25% de
intensidade de desrama.
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Palavras-chave: Micropropagação, campo rupestre, espécies endêmicas.
Os campos rupestres são geosistemas exclusivos e que contam com vegetação
composta por muitas espécies endêmicas, dentre elas, Paliavana sericiflora, que
apresenta potencial paisagístico e pode ser utilizada em projetos de recuperação.
Estabelecer protocolos de micropropagação contribui para a conservação e obtenção de
bancos de germoplasma. O objetivo do trabalho foi avaliar a multiplicação in vitro de
gemas adventícias, conforme a concentração de BAP ao longo do tempo. O experimento
foi conduzido no Laboratório de Cultivo In Vitro de Espécies Florestais, em esquema
fatorial duplo (3×4) com parcela subdivididas no tempo, sendo 3 avaliações (15, 30 e 45
dias) e 4 concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP) (0,25, 0,50, 0,75 e 1,0 mg L-1),
foram preparadas brotações de 0,5 cm inoculadas em tubos de ensaio contendo 10 mL
do meio básico de cultivo MS, suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 6 g L-1 de ágar,
0,05 mg L-1 de ácido α-naftalenoacético (ANA) e os respectivos tratamentos. Foram
utilizadas 20 repetições e o subcultivo realizado a cada 30 dias. Foram avaliados
sobrevivência, número de brotações e número de folhas. Quanto a sobrevivência, foi
observado que nenhuma das concentrações ou períodos resultaram em mortalidade dos
explantes. Para o número de gemas, apenas o tempo e a interação entre os fatores
apresentaram significância. As avaliações realizadas aos 30 e 45 dias de cultivo foram
as que apresentaram maiores médias para o número de brotações diferindo das demais
sendo as concentrações de 0,75 e 1,0 mg L-1, com as maiores respostas 5,6 e 6,6
brotações por explante. O número de folhas apresentou diferença, apenas, para o tempo
e a interação entre os fatores, sendo a avaliação realizada aos 45 dias a que apresentou a
maior média (75,1 folhas por explante), diferindo das demais. A interação entre o tempo
e a concentração foi significativa aos 45 dias de cultivo, sendo o aumento no número de
folhas observado com o aumento na concentração de BAP. Foi possível comprovar a
elevada taxa de multiplicação conforme o tempo e regulador de crescimento, sendo
necessário o cultivo do material por 45 dias para que se obtenha o maior número de
brotações para as próximas fases da micropropagação, considerando 0,5 mg L-1 de BAP
como a melhor concentração.
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Palavras-chave: Cedro Indiano, mudas, fertilização mineral.

O Acrocarpus fraxinifolius pertence à família Fabaceae e é originário da Índia
(MARTÍNEZ et al., 2006), sendo conhecido na América do Sul como Cedro-rosado
(LORENZI et al., 2003). De acordo com Raí (1976), o Cedro-rosado apresenta uma
elevada taxa de crescimento, podendo ser uma espécie muito promissora para
reflorestamento e candidata à produção de madeira de curta rotação. Objetiva-se com o
presente trabalho avaliar a taxa de sobrevivência de mudas de Acrocarpus fraxinifolius
na implantação em campo e sob condição de geada. Instalou-se o experimento na zona
rural do município de Ingaí - Minas Gerais, em março de 2021. Inicialmente o
experimento foi montado para se obter dados da sua implantação sob cinco tratamentos
de fertilizações. Porém, houve a ocorrência de uma geada na região. O delineamento
experimental é de blocos casualizados com cinco repetições e quatro mudas por parcela
em arranjo de 4 x 5 m, num total de 100 plantas. As doses de fertilização mineral foram
denominadas como: N0P0K0 (testemunha), N1P0K1, N0P1K0, N1P1K1 e N2P2K2,
correspondendo a doses de fósforo (P0 = 0, P1 = 100 e P2 = 200 g de superfosfato
simples.planta-1). As doses de nitrogênio e potássio (N1, N2 e K1, K2) terão suas doses
definidas a partir dos resultados da análise de solo. Até o momento foram feitas duas
avaliações de sobrevivência, a primeira com 120 dias após o plantio das mudas e antes
da geada que atingiu a região. A sobrevivência foi calculada através da porcentagem
remanescente de mudas em relação ao número inicial plantado. Como resultado parcial
tem-se que 71% das mudas de cedro indiano sobreviveram após 120 dias do seu plantio
no campo. A segunda avaliação de sobrevivência ocorreu 75 dias após a ocorrência da
geada. A sobrevivência foi calculada através da porcentagem remanescente de mudas
que sobreviveram à geada em relação ao número de mudas que sobreviveram à
implantação no campo. Como resultado parcial tem-se que 34% das mudas que estavam
vivas após a implantação, também sobreviveram à geada. Pode-se concluir que as
mudas de Acrocarpus fraxinifolius não resistem à geada. O resultado deste trabalho
condiz com o que foi encontrado por Moller (1992) e Carvalho (2003).
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Os campos rupestres ferruginosos apresentam condições ambientais específicas e as
espécies vegetais endêmicas desses ambientes são constantemente suprimidas por
atividades minerárias. A conservação dessas espécies é uma estratégia importante para
reduzir os impactos ambientais causados pela intensa exploração nas áreas de
ocorrência natural. Dentre as espécies, a Catlleya crispata apresenta adaptações
anatômicas, morfológicas, fisiológicas e reprodutivas muito específicas, o que dificulta
a sua multiplicação. A micropropagação in vitro é uma das alternativas para multiplicar
plantas, independente da época do ano, em grandes quantidades e condições ótimas de
fitossanidade, permitindo manter a estabilidade genética dos indivíduos propagados. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a multiplicação in vitro de Catlleya crispata em
diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP). O experimento foi realizado
em esquema fatorial duplo (6×4) em parcelas subdivididas no tempo, sendo 6 avaliações
(15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias) e 4 concentrações de BAP (0,25, 0,50, 0,75 e 1,0 mg L-1).
Foram preparadas brotações de 0,5 cm de comprimento e inoculadas em tubos de ensaio
contendo 10 mL de meio de cultura básico MS, suplementado com 30 g L-1 de sacarose
6 g L-1 de ágar, 1 g L-1 de carvão ativado, 0,05 mg L-1 de ácido α-naftalenoacético
(ANA). Foram utilizadas 20 repetições e o subcultivo para a renovação do meio de
cultura foi a cada 30 dias. Foram avaliados a sobrevivência, número de brotações e
número de folhas. A sobrevivência foi adequada em todos os tratamentos observados. O
número de brotações apresentou melhores resultados aos 75 e 90 dias, com médias de
4,72 e 4,95, respectivamente, e nas concentrações de 0,25 e 0,5 mg L-1 de BAP com
médias de 3,32 e 3,35. Na interação (tempo x concentração) o melhor resultado foi aos
90 dias na concentração de 0,5 mg L-1 de BAP, com média de 6,16. Os mesmos
resultados ocorreram para o número de folhas, com médias de 12,51 para 75 dias e
13,90 para 90 dias, enquanto nas concentrações de 0,25 e 0,5 mg L-1 de BAP a média foi
de 10,14 e 10,49 respectivamente. Na interação o melhor resultado foi aos 90 dias com
0,5 mg L-1 de BAP com média de 16,33. Logo, 90 dias demonstra ser o tempo ideal para
fases de cultivo da espécie Catlleya crispata na concentração de 0,5 mg L-1 de BAP.
Palavras-chave: Micropropagação, orquídea, campo rupestre.
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Palavras-chave: Padrões fenológicos. Séries temporais. GLCM.
De forma geral, as espécies existentes no nosso planeta são adaptadas à padrões
fenológicos da vegetação, que sofrem fortes influências de diversos fatores climáticos e
ambientais, podendo se configurar como uma ameaça à biodiversidade. Por
consequência, ao longo de um ano, ocorrem variabilidades fenológicas da vegetação que
podem ser captadas através de técnicas de sensoriamento remoto. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi gerar índices de variabilidade temporal considerando a fenologia da
vegetação e índices de variabilidade espacial da vegetação, para posterior identificação
de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. Para
isto, foi realizada a modelagem de uma série temporal de 12 anos (2010 a 2021) de
imagens do sensor MODIS para obtenção das métricas fenológicas da vegetação e cálculo
da variabilidade temporal pelo coeficiente de variação (CV) para cada métrica fenológica.
Para a obtenção da variabilidade espacial da vegetação, foi utilizado a métrica textural de
desvio padrão calculada com base na matriz de coocorrência de níveis de cinza (GLCM)
extraída do índice espectral EVI (Índice de Vegetação Melhorado) de imagens do satélite
Landsat 8 Surface Reflectance Tier 1. Os resultados demonstram que tanto os índices de
variabilidade espacial da vegetação quanto os índices de variabilidade temporal da
fenologia da vegetação, agregaram informações espaço-temporais importantíssimas e
foram cruciais na identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade
no estado de Minas Gerais.
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Palavras-chave: Controle biológico, tesourinha, mosca-das-frutas.
A tesourinha Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae) parece ser
atraída por frutos de goiaba infestados com moscas-das-frutas caídos no solo, os quais
podem prover abrigo e alimento. Partindo dessa constatação elaboramos, inicialmente, o
seguinte questionamento: i) a presença de larvas de Ceratitis capitata (Diptera:
Tephritidae) exerce alguma função na atração da tesourinha até o fruto? Os testes de
dupla escolha foram realizados dentro de arenas plásticas retangulares (129 × 280 × 410
mm). Cada arena continha uma goiaba infestada com 30 larvas de C. capitata e uma
goiaba sem infestação, ambas perfuradas mecanicamente. Uma fêmea da tesourinha
(mantida em jejum por 48h) foi liberada no centro de cada arena e a sua escolha entre os
frutos (tratamentos) registrada em 16 intervalos de tempo, incluindo observações
diurnas e noturnas, durante 73h. Não houve diferença entre tratamentos em até 34h,
entretanto para 46h (GLM-Binomial, χ2 = 28,03, d.f. = 1, p < 0,001), 49h (χ2 = 28,03,
d.f. = 1, p < 0,001) e 73h (χ2 = 25,02, d.f. = 1, p < 0,001) de avaliação houve um maior
número de fêmeas abrigadas em frutos sem larvas. O consumo médio registrado ao final
das avaliações foi de 11,39 ± 1,07 larvas/fêmea. A não permanência das tesourinhas em
frutos com larvas pode ser atribuída a maior deterioração dos frutos, uma vez que as
larvas, por ocasião da alimentação, tornam a polpa mais aquosa. Em campo, entretanto,
esse excesso de umidade poderia ser absorvido pelo solo. A partir desses resultados
elaboramos um outro questionamento: ii) as pistas químicas da goiaba são responsáveis
por guiar a tesourinha até o fruto? Seguindo a metodologia já descrita, utilizamos frutos
de goiaba sem infestação e frutos artificiais preenchidos por hidrogel, simulando
ambiente úmido. Para esse teste foram utilizadas fêmeas sem jejum prévio. As
tesourinhas preferiram frutos de goiaba em todos os horários avaliados (GLM-Binomial,
χ2 = 33,18, d.f. = 1, p < 0,001) reforçando que os frutos podem viabilizar a sua
permanência em campo e contribuir para a regulação dos imaturos de moscas-das-frutas.
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Palavras-chave: Predador, cuidado maternal, criação massal
Doru luteipes (Dermaptera: Forficulidae) é um predador onívoro voraz que se
alimenta de pequenos artrópodes pragas em várias culturas, como pulgões, tripes, ovos e
pequenas lagartas da ordem Lepidoptera. Esse predador apresenta cuidado maternal, ou
seja, as fêmeas protegem e limpam os ovos por cerca de 9 dias até a eclosão das ninfas,
comportamento que assegura o desenvolvimento embrionário da prole. Para criação em
larga escala desse predador, é importante conhecer esse comportamento uma vez que a
fêmea progenitora poderia colocar um maior número de ovos em um menor tempo se os
ovos fossem cuidados por outra fêmea, a cuidadora. O objetivo do estudo foi comparar a
porcentagem de eclosão das ninfas de D. luteipes provenientes de fêmeas submetidas e
não submetidas a adoção de ovos. O bioensaio foi conduzido em ambiente controlado
(26±2°C, 70±10 % de UR e 14h de fotofase) em delineamento inteiramente casualizado
com 24 repetições para cada tratamento. Fêmeas de D. luteipes colocam as posturas em
abrigos compostos por uma pipeta pasteur cortada na parte posterior contendo algodão
umedecido. Após contabilização do total de ovos, aproximadamente 40% destes foram
retirados e colocado na parte anterior da pipeta pasteur contendo postura de outra fêmea,
a qual também teve 40% dos seus ovos retirados e colocados na pipeta da primeira fêmea,
procedendo-se a troca de ovos entre as duas fêmeas. Após a transferência dos ovos as
fêmeas foram observadas por 30 minutos para garantir a adoção dos ovos entre as fêmeas.
Posteriormente, as pipetas contendo as posturas, foram colocadas em potes plásticos (10
× 5cm) contendo dieta artificial e algodão umedecido até a eclosão das ninfas. Para
tratamento controle utilizou-se o mesmo procedimento, no entanto cada fêmea cuidou dos
seus próprios ovos. A porcentagem de eclosão de ninfas foi comparada entre os dois
tratamentos por meio de modelos lineares generalizados (GLM) com distribuição de erro
Binomial. Verificou-se que a porcentagem de eclosão de ninfas entre as fêmeas em que
houve troca de ovos (61,64 ± 0,9) foi menor e diferente da porcentagem de eclosão das
ninfas das fêmeas em que não houve a troca de ovos (74,16 ± 5.2) (GLM, X2= 11,54, df=
1, P < 0.001). Esse resultado indica que fêmeas de D. luteipes não conseguem diferenciar
seus ovos dos de outras fêmeas e efetuam o cuidado maternal, porém a porcentagem de
eclosão das ninfas é comprometida em 12,5%, o que pode inviabilizar a utilização de
fêmeas progenitoras e cuidadoras em uma criação massal de D. luteipes.
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Palavras-chave: Traça-do-tomateiro, inseticidas botânicos, nanotecnologia, controle
biológico, MIP, toxicidade.
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) é uma importante praga agrícola, cujos
métodos de controle, geralmente se mostram ineficientes, além de causarem efeitos
adversos para espécies não alvos. É de fundamental importância a realização de estudos
com vistas a buscar novos métodos para seu controle. O objetivo desse trabalho é
desenvolver novos produtos para controle de T. absoluta baseados em nanoformulações
de óleos essenciais, provenientes de plantas da família Lauraceae, e que sejam seletivos
ao parasitoide Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) e ao
predador Macrolophus basicornis (Stal) (Hemiptera: Miridae), que são inimigos
naturais dessa praga. Inicialmente, serão obtidos óleos essenciais de plantas da família
Lauraceae, que serão submetidos a ensaios com T. absoluta com vistas à seleção do
material botânico mais bioativo. O(s) óleo(s) essencial(is) mais bioativo(s) será(ão)
submetidos à caracterização química empregando-se Cromatografia Gasosa acoplada à
Espectrometria de Massas (CG-EM), e concomitantemente o material será
nanoemulsionado. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) será empregada para
análise da morfologia das nanoformulações. As nanoformulações serão submetidas a
ensaios visando ao controle de T. absoluta e será avaliada a seletividade para as duas
espécies de inimigos naturais. Apesar dos óleos essenciais, muitas das vezes, se
apresentarem bioativos para pragas é sabido que um dos fatores que impedem a sua
comercialização é a baixa estabilidade no ambiente. Assim, espera-se que com o
desenvolvimento da presente proposta, a seleção de produtos estáveis e que possam vir
a serem comercializados para controle de T. absoluta.
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Palavras-chave: Mosca doméstica, produtos botânicos, dose-resposta, manejo
Musca domestica é um inseto sinantrópico, que além de causar incômodo para os
animais e seres humanos, é considerado importante vetor de doenças. O objetivo do
presente estudo foi avaliar a toxicidade do óleo essencial de Cinnamomum camphora
(Lauraceae) para adultos de M. domestica. Os bioensaios foram realizados no Laboratório
de Biologia Molecular e Ecotoxicologia de insetos (M.E.E.T) do Departamento de
Entomologia da UFLA sob 25 ± 2oC, fotoperíodo de 12:12h e UR 60%, utilizando insetos
da criação mantida no laboratório. Foram utilizadas 8 concentrações (0,01; 0,03; 0,09;
0,1; 0,12; 0,18; 1,5 e 2 µL/ml) do óleo essencial em solução aquosa de DMSO contento
açúcar a 20% m/v usada também como controle. Foram adicionados 2 mL da solução em
roletes de algodão que foram colocados em recipientes de vidro (200 mL) contendo os
insetos adultos. Para cada concentração, foram utilizadas 4 repetições, de 15 adultos cada
uma. A mortalidade foi avaliada depois 48h. Os dados foram submetidos à análise de
probit e a CL50 foi de 0,60 µL. Conclui-se que o óleo essencial de C. camphora apresenta
grande potencial para ser usado em programas de manejo integrado de M. domestica;
porém novos estudos a campo devem ser realizados para comprovação de sua toxicidade.
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Palavras-chave: Coarazuphium, espécies novas, troglóbios.
Os Coleoptera figuram entre as ordens de maior representatividade das espécies
troglóbias, ou seja, restritas ao meio subterrâneo em todo o mundo. No entanto, são
poucos os representantes troglóbios da Ordem no Brasil. Hoje, tem-se o registro de
apenas 18 dessas espécies, sendo que dessas 13 fazem parte da família Carabidae e 11
do gênero Coarazuphium. Com isso, nosso objetivo é descrever novas espécies de
Coarazuphium troglóbios brasileiros encontrados nas principais coleções zoológicas
com material biológico de cavernas, MZUSP (USP), ISLA (UFLA) e LES (UFSCar). A
partir do exame morfológico dos espécimes reunidos, distinguimos sete novas espécies
troglóbias de Coarazuphium. Uma espécie já foi descrita, sendo denominada C. lundi
Pellegrini, Ferreira & Vieira 2020. Esta espécie foi coletada na Gruta 06L em Prudente
de Morais, Minas Gerais. As características que diferenciam esta espécie das demais são
dois pares de setas posteriores supraorbitais e o formato dos élitros, de lados paralelos.
As demais espécies novas encontram-se em processo de descrição, uma delas foi
coletada na caverna Lagoa Azul no município de Nobres, Mato Grosso. Esta espécie é
morfologicamente próxima de C. tessai (Godoy & Vanin 1990), se diferenciam
principalmente pelo formato dos élitros e pela ausência de setas discais na nova espécie.
Outras três espécies novas são provenientes de cavernas ferríferas da formação de
Carajás, Pará, sendo uma associada majoritariamente às cavernas do afloramento de
N1N8, na Serra Norte de Carajás, outra associada a cavernas de Serra Sul de Carajás e a
ultima associada a uma única cavernas do afloramento do Xingu. A nova espécie do
Xingu, juntamente com C. spinifemur Pellegrini & Ferreira 2017, estão entre as
menores espécies do gênero e com os menores alongamentos de apêndices locomotores
e sensoriais. As duas se diferenciam principalmente pela falta de espinho femoral na
nova espécie do Xingu. As duas outras espécies novas, encontradas em N1N8 e de Serra
Sul, se diferenciam das demais espécies de Coarazuphium de Carajás principalmente
pela disposição de setas na cabeça. Outra espécie em processo de descrição foi
encontrada na caverna Gruna Boca da Lapa, associada ao complexo cárstico da Serra do
Ramalho, Bahia. Esta espécie é morfologicamente próxima ao C. tessai, a principal
diferença é a ausência de setas discais na nova espécie. A ultima espécie do gênero em
processo de descrição foi encontrada em cavernas ferruginosas da Serra do Rola Moça,
em Minas Gerais. A principal característica a distingue das demais é o formato geral do
corpo, mais alongado e com élitros paralelos. O presente estudo evidencia a necessidade
de investimentos em taxonomia. Estes devem focar não somente na formação de novos
taxonomistas, acesso e manutenção de coleções biológicas, mas também meios que
garantam a absorção dessa mão de obra especializada no mercado de trabalho, tornando
a área mais atrativa a novos pesquisadores.
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Palavras-chave: Moscas-das-frutas, Nematoides entomopatogênicos, Dose Letal.
Os nematoides entomopatogênicos (NEP) são agentes promissores para o controle
de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), pois os juvenis infectantes (JI), que
correspondem ao terceiro estágio do ciclo de vida dos nematoides, podem infectar e matar
as larvas quando elas deixam os frutos e penetram no solo para empupar. Para isso, é
necessário aplicar um número mínimo de JI para superar o sistema imunológico do
hospedeiro e causar a sua morte. Com isso, o trabalho teve como objetivo avaliar
diferentes concentrações de Steinernema carpocapsae para o controle de larvas de C.
capitata. O bioensaio foi realizado aplicando-se 1mL de diluições seriadas de S.
carpocapsae padronizadas nas concentrações de 0, 50, 150, 250 e 350 JI/inseto em placas
de Petri contendo dez larvas, as quais foram inspecionadas durante cinco dias e a
mortalidade confirmada através da observação da sintomatologia e da dissecação dos
cadáveres. Para cada concentração foram conduzidas cinco repetições constituídas por
três placas de Petri. Os dados foram analisados por GLM com distribuição
quasibinominal e função de ligação cloglog e teste da razão de verossimilhança, seguida
por comparações de Tukey (p<0,05), utilizando-se o Software R. Verificou-se que as
larvas de C. capitata foram susceptíveis a todas as concentrações testadas, com
mortalidade variando entre 81,4 e 97,9%. A maior mortalidade ocorreu sob a
concentração de 250 JI/inseto, com resultado semelhante à concentração de 350 JI/inseto,
mesmo havendo um decréscimo da mortalidade (94,7%), diferindo das demais
concentrações e da testemunha. As doses mais baixas (150 e 50 JI/inseto) apresentaram
resultados semelhantes, atingindo mortalidade de 84,4 e 81,4%, respectivamente (GLM,
teste da razão de verossimilhança; X² = 527,476, Df=4, p<0,001). Com isso, o nematoide
S. carpocapsae foi capaz de infectar larvas utilizando um número baixo de JI,
apresentando uma mortalidade diretamente proporcional ao aumento da concentração dos
juvenis infectantes até um ponto máximo, no qual a mortalidade começou a decrescer
com o aumento da concentração. São necessários estudos para a determinação da dose
letal mediana, importante para otimizar a aplicação de S. carpocapsae no manejo de
moscas-das-frutas.
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Palavras-chave: Biologia, temperatura, desenvolvimento.
Fatores abióticos são conhecidos por afetar a biologia e o desenvolvimento dos insetos. Um
dos parâmetros mais importantes que pode influenciar diretamente no ciclo de vida dos
insetos é a temperatura. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi determinar o efeito de
diferentes temperaturas na duração do ciclo de vida da mosca-de-asas-manchadas
Drosophila suzukii. Quinze casais de moscas adultas de dez dias de idade, de uma
população criada no Laboratório de Biologia Molecular e Ecotoxicologia de insetos
(M.E.E.T) no Departamento de Entomologia da UFLA, foram separados e colocados em
frascos de vidro (200ml) com 20 ml de dieta artificial. Posteriormente os frascos com os
casais foram mantidos em três incubadoras BOD, ajustadas para as respectivas
temperaturas (15±2, 20±2 e 25±2° C) a 60% UR e 12H escotofase. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições por temperatura. Após
cinco dias de oviposição, os adultos foram removidos, e o tempo de desenvolvimento do
ovo até adulto (dias) foi avaliado. A análise de variância mostrou que a temperatura influi
diretamente no tempo de desenvolvimento do ovo ao adulto da mosca-de-asas-manchadas
(F = 30,861, df =2, P ≤ 0,001). Assim, o tempo de desenvolvimento aumentou com a
diminuição da temperatura apresentando durações medias (± erro padrão) de 12 ± 00; 17 ±
0,57 e 21,25 ± 2,63 dias para as temperaturas 25±2°; 20±2 e 15±2 °C respectivamente. Por
tanto, mais estudos precisam ser realizados para determinar os efeitos da temperatura nos
outros parâmetros morfológicos e comportamentais da plasticidade fenotípica desta espécie.
Os autores agradecem a CNPq, CAPES, FAPEMIG e UFLA.
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Palavras-chaves: mosca doméstica, controle químico, aviários.
Quando há um aumento demasiado da população de Musca domestica L, estas podem ser
consideradas uma importante praga, especialmente na avicultura, uma vez que podem ser
responsáveis por transmissão de doenças e diminuir a produtividade nas granjas. As
larvas se desenvolvem em acúmulos de fezes e matéria orgânica, e os meios de controle
mais utilizados em aviários são: o controle mecânico com o descarte dos dejetos e a
limpeza dos locais de criação, o controle biológico com a conservação e a implantação de
inimigos naturais das moscas e o controle químico com a utilização de compostos
específicos, sendo este último o mais tradicional e um dos métodos mais utilizados no
manejo de dípteros em aviários. Contudo, é importante entender, quais compostos e como
estes devem ser utilizados para que se tenha um efetivo controle de moscas domésticas
nestes estabelecimentos, evitando o uso exagerado, o que pode levar a ocorrência de
resistências em M. domestica. Três populações de moscas domésticas foram utilizadas,
uma população foi coletada em um aviário no município de Nepomuceno que possui
histórico de aplicações constantes de inseticidas, e outras duas populações foram
coletadas em locais onde não há histórico de aplicação de inseticidas, sendo uma delas no
campus UFLA e a outra em um aviário no município de Lavras. Foram utilizadas, 6
repetições contendo 10 larvas de terceiro ínstar para cada uma das populações de moscas.
As larvas foram expostas a 2mL de produto com o auxílio de uma torre de Potter, a quatro
tipos de compostos químicos: piretróide (Deltamax), neonicotinóide (Evidence),
organofosforado (Capataz) e controle (Água). As concentrações utilizadas foram as
recomendadas na bula de cada produto. Resumidamente, apenas a emergência de adultos
foi afetada pelo inseticida e foi menor após aplicação de Evidence e Capataz, quando
comparado com Deltamax e Água. No entanto, para os demais parâmetros avaliados
como mortalidade das larvas, peso das pupas, proporção sexual e tempo de
desenvolvimento total não foram encontradas diferenças significativas entre os
tratamentos com e sem inseticidas. Uma possível explicação para os resultados obtidos
foi a de que, os inseticidas testados não são eficientes no controle de moscas domésticas.
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Palavras-chave: Biologia, tabela de vida, controle químico.
Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) é um importante vetor de doenças
comuns a humanos e animais devido ao seu hábito alimentar detritívoro, sua reprodução
prolifica, sua distribuição cosmopolita e a sua condição sinantrópica. Essa espécie de
mosca representa um risco à saúde pública e um problema de sanidade animal, em
especial em granjas de aves de postura comercial, sendo associada a perdas econômicas
direitas e indiretas. O controle dessas moscas não é muito fácil e o uso exclusivo de
praguicidas podem induzir o desenvolvimento da resistência e impactar negativamente
no ambiente. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da exposição aos inseticidas
nos parâmetros biológicos das moscas. Foram usadas duas populações, a primeira, sem
histórico de contato com inseticidas (POPUFLA) e a segunda população com histórico
de exposição frequente as inseticidas (POPNEPO). Foi avaliado o tempo de
desenvolvimento de ovo até adulto sob condições controladas de temperatura (25±2ºC),
a humidade relativa (60±5%) e a fotofase (12:12 horas). Os dados obtidos foram
submetidos ao teste, não paramétrico Kruskal-Wallis que mostrou que houve diferença
estatística significativa entre as duas populações (H = 47,857; df =1; P <0,001). A media
do tempo de desenvolvimento ovo até adulto da população POPUFLA (20,5 ± 0,25) foi
menor que o tempo de desenvolvimento da população POPNEPO (24,5 ± 0,38).
Portanto, a exposição frequente as inseticidas resultou em alterações no tempo de
desenvolvimento das moscas.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq, FAPEMIG,
UFLA, DEN.

633

Efeitos subletais do organofosforado clorpirifós sobre
características biológicas do pulgão Myzus persicae
(Hemiptera, Aphididae)
Ana Paula N. da Silva1, Camila F. Chagas1, Vinícius C. Carvalho1, Emanuel L. A.
Alves1, Khalid Haddi1
1

Universidade Federal de Lavras (UFLA), Depto. de Entomologia, Campus Universitário, Caixa postal
3037; 37200-000, Lavras-MG, Brasil.
ana.silva28@estudante.ufla.br, camila.chagas@estudante.ufla.br, vinicius.carvalho6@estudante.ufla.br,
emanuel.alves2@estudante.ufla.br, khalid.haddi@ufla.br

Palavras-chave: dose resposta, herbívoros, toxicidade
Afídeos são frequentemente expostos a baixas concentrações de inseticidas no campo, o
que pode causar vários efeitos subletais aos níveis fisiológicos e comportamentais
nesses insetos (i.e., longevidade e fecundidade). Nesse sentido, o objetivo foi
compreender os efeitos subletais do inseticida organofosforado clorpirifós na biologia e
comportamento de Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera, Aphididae). O experimento foi
realizado no laboratório de biologia molecular e ecotoxicologia de insetos (M.E.E.T) do
Departamento de Entomologia da UFLA. Inicialmente se determinou a curva de doseresposta do inseticida pelo método de imersão foliar. Discos foliares (5,6 cm Ø) de
couve (Brassica oleraceae var. acephala) foram mergulhados individualmente por 6
segundos nas soluções do inseticida (0,000048; 0,000072; 0,00012; 0,000216; 0,00024
e 0,00048 g I.A) e controle (água destilada), e colocados em temperatura ambiente para
secar. Em seguida, os discos foliares foram colocados em placas de Petri (5,6 cm Ø) sob
ágar a 10%, e seladas com plástico filme. Cada placa de Petri foi inoculada com 20
pulgões adultos com idade de até 48 horas. A mortalidade dos pulgões foi avaliada após
48 horas de exposição. Para a avaliação do efeito subletal, foram selecionadas 7
concentrações (Controle, CL1, CL5, CL10, CL15, CL20 e CL30). Para isso, foram
inoculados 100 pulgões adultos distribuídos em 5 placas de Petri contendo folhas de
couve tratadas de cada concentração. Após 48 horas, 50 indivíduos de cada tratamento
foram individualizados em um disco foliar de couve não tratada. Foram avaliados
diariamente a sobrevivência e fecundidade das fêmeas até a morte. Todo o experimento
foi mantido em câmaras climatizadas (BOD) (20±2°C; 70±10% UR; fotoperíodo de
16:8 L:D). Os resultados demonstram que a exposição as baixas concentrações (i.e.,
CL5, CL10 e CL15) houve um efeito positivo comparado com o controle e as outras
concentrações (i.e., CL1 e CL20 e CL30). A média do tempo de sobrevivência das fêmeas
adultas apresentou diferenças significativas (log-rank test, χ2=31,307; df = 6; p=0,002).
As fêmeas expostas a CL5, CL10 e CL15 sobreviveram por mais tempo (9,580±0,807;
10,299±0,477 e 8,693±0,707 dias respectivamente) quando comparadas com o controle,
CL20 e CL30 (7,38±0,505; 7,82±0,560 e 7,33±0,750 dias respectivamente). Em relação a
fecundidade, as análises demostraram que houve diferenças significativas (one way
analysis of variance, H= 35,709; df= 6; p<0,001), onde as fêmeas expostas a CL10 teve
maior progênie (1200 ninfas) em relação ao controle e as demais concentrações
(Controle=708; CL1=498, CL5=374, CL15=535, CL20=590 e CL30=202 ninfas). Portanto,
mais estudos precisam ser realizados para melhor entender os efeitos de exposições
subletais aos pesticidas na biologia de insetos pragas.
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Palavras-chaves: mosca doméstica, controle químico, deltametrina.
As moscas domésticas são dípteros sinantrópicos e endofílicos, que possuem
distribuição geográfica mundial. Com uma elevada capacidade de reprodução, a espécie
Musca domestica (Linnaeus, 1758) é capaz de causar efeitos negativos no ambiente
onde se encontra, incluindo a contaminação de alimentos e disseminação de
microrganismos causadores de inúmeras doenças para animais e humanos. Apesar de
que um correto controle das moscas domésticas deve compreender, um bom manejo do
esterco e do lixo, a estratégia mais comumente utilizada para controlar populações de
mosca doméstica baseia-se essencialmente, no controle químico, que utiliza inseticidas
sintéticos. Contudo, entender qual a melhor forma de aplicação desses compostos
químicos é fundamental para que não ocorra contaminação ambiental e resistência do
inseto- alvo. O objetivo deste trabalho, foi avaliar qual método (direto ou indireto) de
aplicação de um inseticida frequentemente usado (i.e., deltametrina) é o mais eficiente
para o controle de larvas de mosca doméstica. No método direto foi colocado 1 µL da
solução inseticida diretamente sobre cada larva. No método indireto, 500 µL da solução
inseticida foram aplicados sobre um papel filtro (5,6 cm Ø) colocado no fundo de uma
placa Petri, deixado secar por 10 minutos antes de expor as larvas aos resíduos secos.
Foram realizadas seis repetições (placas Petri) de dez larvas de terceiro ínstar para cada
tratamento. A concentração utilizada de inseticida foi a indicada na bula do produto.
Para o controle, utilizou-se apenas água destilada. Quatro horas após as aplicações, as
larvas receberam alimento a base de farelo, água e ração de cachorro para que não
morressem por falta de alimento. O desenvolvimento das larvas foi observado até o
estágio de pupa, onde o peso de cada pupa foi avaliado. Os dados foram submetidos a
análise de variância (One-Way ANOVA) seguida do teste Tukey. Para o peso das
pupas, houve diferença estatística (F= 12.77; df = 118; p < 0.001) entre o tratamento
(0,0155±0,00052) e o controle (0,0168±0,00046) apenas na exposição direta.
Comparando os tratamentos na exposição direta e indireta (0,0167±0,00042), o peso das
pupas apresentou diferenças estatísticas (F= 4.95; df= 118; p= 0.03). Com isso,
concluímos que, a aplicação direta do composto químico deltametrina sobre larvas de
mosca doméstica, foi o método mais eficiente de aplicação deste inseticida para o
controle de mosca doméstica.
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Palavras-chave: tesourinhas, carboidratos, proteínas
Os predadores da ordem Dermaptera, popularmente conhecidos como “tesourinhas”,
desempenham um importante papel ecológico, regulando a densidade populacional de
diversas pragas agrícolas. Os estudos da organização do aparelho reprodutor das fêmeas
desta ordem ainda são escassos, sendo essas investigações importantes para a
compreensão de vários aspectos da biologia reprodutiva e sistemática desse grupo de
insetos. Neste estudo, realizamos testes histoquímicos dos ovócitos em diferentes fases
de desenvolvimento, nas espécies predadoras Euborellia annulipes e Doru luteipes. Na
Universidade Federal de Viçosa, três fêmeas de cada espécie foram anestesiadas a -4 °C
por 2 min e dissecadas em solução fisiológica para insetos. Os ovócitos em diferentes
fases de desenvolvimento, foram desidratados em etanol graduado em série (70, 80, 90 e
95%), e incorporado em historesina. Através de um micrótomo as seções de 3μm foram
cortadas e submetidas aos testes histoquímicos: mercúrio de bromofenol para detecção de
proteínas totais e P.A.S. (Periodic Acid-Schiff) para detecção de polissacarídeos neutros
e glicoconjugados. Nossos resultados em ambas espécies foram positivos, ou seja,
presença detectada de grânulos proteicos e carboidratos nas diferentes fases de
desenvolvimento do ovócito. Na fase inicial é possível detectar que a maior parte é
ocupada pela célula nutridora, sendo sua presença uma característica determinante de
ovários meroísticos. À medida que ocorre a maturação, há um aumento gradual na
quantidade de proteínas totais, polissacarídeos neutros e glicoconjugados e posterior
degradação total da célula nutridora. Esse aumento é essencial para o ovócito, pois servirá
como reserva nutricional do embrião. Por tanto, o entendimento dos aspectos da
reprodução dos Dermaptera, visa o desenvolvimento e a implementação de protocolos
para conservação e criação desses predadores como uma estratégia para o controle
biológico de pragas.
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Palavras-chave: Parasitoides oófagos, criação massal, controle de qualidade.
Parasitoides de ovos produzidos para utilização em programas de controle biológico
são criados em hospedeiros alternativos devido aos custos de produção e facilidade de
criação. O hospedeiro alternativo mais utilizado é a traça das farinhas Ephestia
kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae). Esse inseto somente se alimenta durante os estádios
larvais, o que resulta em adultos com reservas energéticas limitadas para a produção de
ovos. A temperatura experimentada durante o desenvolvimento e durante o estágio
adulto afeta o tamanho dos ovos. É esperado que E. kuehniella sob temperaturas mais
baixas seja estimulada a produzir ovos maiores. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar se baixas temperaturas influenciam o tamanho dos ovos produzidos por E.
kuehniella. Pupas de três populações de E. kuehniella foram criadas sob temperaturas de
25°C, 22°C e 20°C, durante 10 dias, até a emergência dos adultos. Em seguida, as
fêmeas foram transferidas para gaiolas de oviposição, onde permaneceram durante
quatro dias. Os ovos foram coletados diariamente e fotografados para realizar a medição
do seu tamanho, representado pela largura e comprimento. Foi observado que ovos
colocados na temperatura de 25°C apresentaram comprimento médio de 0,282 mm (σ =
0,015) e largura média de 0,152 mm (σ = 0,008); à 22°C tiveram comprimento médio
de 0,277 mm (σ = 0,013) e largura média de 0,156 mm (σ = 0,007) e sob 20°C
apresentaram comprimento médio de 0,284 mm (σ = 0,014) e largura média de 0,154
mm (σ = 0,008). Os ovos colocados na temperatura de 20°C apresentaram maior
comprimento, e aqueles ovipositados sob 22°C tiveram maior largura. Foi constatada
correlação negativa (r = -0,28) entre a largura e o comprimento, sendo que ovos com
menor comprimento foram ligeiramente mais largos. Conclui-se que a exposição das
pupas de E. kuehniella à baixas temperaturas e a manutenção dos adultos nessas
condições, durante o período de oviposição, induz a produção de ovos maiores. A
utilização de ovos maiores para a criação de parasitoides oófagos pode resultar em
insetos de maior qualidade, contribuindo para o sucesso de programas de controle
biológico aplicado.
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Palavras-chave: Glifosato, Spodoptera, Helicoverpa, Chrysodeixis.
No Brasil, o uso de herbicidas como o glifosato ainda é o método mais utilizado para
o controle de plantas daninhas em lavouras. No entanto, o uso em excesso dessas moléculas
e de maneira incorreta pode ocasionar danos ao meio ambiente. Em adição, culturas de soja,
café, algodão, trigo e milho são frequentemente atacadas por insetos pragas, provocando
perdas econômicas significativas. Além disso, estudos sobre potenciais efeitos do uso de
herbicidas sobre tais organismos non-alvos são ainda escassos; embora são pragas
cosmopolitas que geraram perdas milionárias.
Assim, o objetivo desse trabalho é caracterizar o efeito do herbicida glifosato sobre a
biologia de três espécies de insetos pragas (i.e. Spodoptera frugiperda, Chrysodeixis
includens e Helicoperva armigera). O trabalho será realizado no Laboratório de Biologia
Molecular e EcoToxicologia de insetos (M.E.E.T) do Departamento de Entomologia da
UFLA. Os herbicidas serão aplicados nos ovos e nas lagartas, além das pupas das três
espécies. A concentração dos herbicidas a ser utilizada será a indicada na bula do produto. O
grupo controle será tratado com água destilada. A exposição dos ovos e pupas será feita com
micropipetas individualmente sobre os sacos de ovos e mergulhando as pupas em grupos de
10 indivíduos na solução herbicida por 10 segundos. Os bioensaios para as larvas serão
efetuados em placas Petri de 9 cm de diâmetro, contendo um papel filtro adicionado com 800
µl da solução herbicida a ser testada mais 10 larvas da mesma idade, todos os organismos
serão alimentados com dieta artificial. Para cada experimento serão feitas no mínimo 10
repetições em delineamento inteiramente casualizado. Após a exposição, os ovos, larvas e
pupas serão monitorados até emergência do adulto. Os parâmetros que serão avaliados
incluem a sobrevivência durante cada estágio, duração de cada estágio e razão sexual da
progênie. Após a emergência dos adultos, os casais resultantes das progênies serão
individualizados por cada espécie e a fertilidade e fecundidade das fêmeas avaliadas. Todos
os experimentos serão realizados sob condições controladas de temperatura (25±2°C);
umidade relativa (70±10% ) e fotoperíodo ( 12:12 L:D). Espera-se com esse estudo entender
os possíveis efeitos de uso dos herbicidas sobre organismos pragas e não alvos associados
com culturas de importância econômica no Brasil.
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Palavras-chave: MeSa, voláteis, ácaro-vermelho-do-cafeeiro.
O salicilato de metila (MeSa) é um derivado do fitohormônio ácido salicílico,
responsável pela modulação de defesas de plantas contra patógenos e herbívoros.
Estudos envolvendo culturas anuais, demonstram que o MeSa aplicado diretamente
sobre as plantas reduz significativamente o dano por insetos e ácaros herbívoros. Além
disso, estudos recentes buscam avaliar a indução de defesas de plantas através da
atuação do MeSa como volátil. No entanto, pouco se conhece sobre os efeitos desse
composto por aplicação direta e por via aérea em plantas perenes como Coffea arabica.
Portanto, este trabalho avaliou o efeito da exposição de C. arabica ao MeSa por via
direta e por voláteis sobre a indução de resistência contra o ácaro Oligonychus ilicis.
Para avaliar a influência direta do composto nas plantas, preparamos uma solução com
MeSa a 1,5mM, 0,05% de acetona como solvente e 500 ml de água e o controle
consistiu na solução de 0,05% de acetona e 500ml de água. Utilizamos 6 plantas como
repetições para cada tratamento. As soluções foram borrifadas nas plantas e o bioensaio
ocorreu 48h após a aplicação. Para avaliar a exposição ao volátil, aplicamos 100ul de
MeSa em liberadores contendo lã de vidro e acetato de etila secos e os posicionamos na
base das plantas. O controle consistiu em um liberador contendo apenas acetato de etila.
A exposição ao volátil ocorreu durante 7 dias e utilizamos 12 plantas como repetições
para cada tratamento. Avaliamos a resistência das plantas através do bioensaio de
desempenho dos ácaros. Liberamos 6 fêmeas adultas em arenas dispostas nos terços
superior, médio e inferior das plantas. A quantidade de fêmeas e ovos foi avaliada após
24h, 48h, 72h com auxílio de lupa de bolso e 96h em estereomicroscópio. Analisamos
os dados por modelos generalizados de efeito misto (GLMM) no software R. A
aplicação do MeSa direto e a exposição ao MeSa volatizado, não promoveu diferenças
significativas na taxa de oviposição de O. ilicis (p > 0,05). Embora a resistência
promovida por compostos sintéticos em plantas anuais seja frequente, plantas perenes
como o café podem expressar outras respostas na indução de defesas contra herbívoros.
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Palavras-chave: Inseticida, resistência, suscetibilidade, toxicologia.
O habito alimentar saprófago ou detritívoro e ciclo biológico curto da Musca
domestica L. (Diptera: Muscidae) transformam-na em um importante vetor biológico de
doenças entre humanos e animais. As moscas são cosmopolitas, sinantrópicas e
representam um sério problema na produção animal, em especial em granjas de aves de
postura comercial, sendo associada a perdas econômicas direitas e indiretas. Seu
controle é feito com aplicação de inseticidas químicos não seletivos, ocasionando
surgimento de populações resistentes e contaminação ambiental. O objetivo desse
trabalho foi determinar a susceptibilidade a três inseticidas de duas populações M.
domestica L. provenientes da cidade universitária (POPUFLA) e de áreas ao redor de
um aviário na cidade de Nepomuceno (POPNEPO). Os inseticidas testados foram
Capataz, Evidence e Engeo que tem como ingrediente ativo clorpirifós, imidacloprido e
tiametoxan com lambda-cialotrina respetivamente. Os bioensaios, foram realizados com
adultos de três dias de idade em potes de vidro de 200 ml sob condições controladas de
temperatura (25±2ºC), humidade relativa (60±5%) e fotófase (12:12 horas). Dentro de
cada pote foi colocado um algodão dental humedecido com 2 ml da solução inseticida a
ser testada diluída em solução aquosa de sacarose a 20% m/v. Cinco a sete
concentrações de cada inseticida foram usadas, cada uma com 4 réplicas (potes) de 15
moscas adultas. A mortalidade foi avaliada após 24 e 48h de exposição. A toxicidade foi
avaliada usando a analise Probit seguida da construção de curvas dose-resposta. A
diferença de susceptibilidade entre as populações POPUFLA e POPNEPO foi avaliada
calculando a razão da resistência (RR) de cada inseticida usando a concentração (CL50)
necessária para ocasionar 50% de mortalidade dos adultos. Os resultados mostraram que
a RR foi 1,2; 3,5 e 12,8 vezes para o clorpirifós, imidacloprido e tiametoxan com
lambda-cialotrina respectivamente. Essas razões de resistência demostram diferenças de
susceptibilidade entre as duas populações e um risco de ocorrência de resistência as
inseticidas na POPNEPO.
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Palavras-chave: Predador, comportamento, cultivo protegido.
Estudos relacionados às interações predador-presa têm grande importância para
o sucesso de programas de controle biológico de pragas. Nesse contexto, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar o tempo de busca e de manuseio de ninfas de Aphis
gossypii (Hem.: Aphididae) por larvas e adultos de Hippodamia convergens (Col.:
Coccinellidae) em plantas de pepino (Cucumis sativus) híbrido Nagai Japonês
cultivadas em ambiente protegido. Foram utilizadas 75 plantas com aproximadamente
25 dias de idade (três folhas expandidas) infestadas com 200 ninfas de A. gossypii no 3º
e 4º instares. Em cada planta foi liberada uma larva ou adulto de H. convergens,
totalizando 15 plantas para cada instar e adultos do predador. Após a liberação foi
contabilizado o tempo em que cada larva/adulto levou para encontrar e capturar a presa
(tempo de busca) e o tempo de manipulação da presa pelo predador (tempo de
manuseio). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 15
repetições constituídas por um vaso contendo uma planta infestada por A. gossypii. Os
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de
Scott-Knott (P≤0,05). O tempo médio de busca foi de 3,2; 2,5; 1,2; 1,0 e 0,7 minutos
para o 1º, 2º, 3º, 4º instares e adultos, respectivamente. O tempo médio de manuseio foi
de 20,2; 11,4; 3,2; 0,9 e 0,3 minutos para os respectivos instares e adultos do predador.
Em relação ao tempo de busca, larvas do 1º e 2º instares foram menos eficazes em
relação àquelas dos demais estádios e fase adulta do predador, observando um aumento
aproximado de 4 vezes do 1º instar para a fase adulta. O tempo de manuseio não diferiu
entre os dois últimos instares e fase adulta, nos quais o coccinelídeo apresentou melhor
desempenho em relação aos dois instares iniciais. Concluiu-se que os tempos de busca e
de manuseio de ninfas de A. gossypii por H. convergens foram afetados pelo estádio de
desenvolvimento do predador, sendo, de forma geral, inversamente proporcional à
mudança de instar.
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Palavras-chave: Endoparasitoide, controle biológico, regime térmico.
Palmistichus elaeisis (Hymenoptera: Eulophidae) é um endoparasitoide gregário
e generalista de pupas de lepidópteros desfolhadores. Os parasitoides são muito
sensíveis flutuação de temperatura, a qual afeta a duração do seu ciclo e pode
comprometer o desenvolvimento das próximas gerações. Dessa forma, o objetivo
desse trabalho foi avaliar se o regime de temperatura constante e flutuante pode
alterar a duração do período de ovo a adulto de P. elaeisis recém-emergidos, os quais
foram mantidos em camara climatizada a 70 ± 10% de UR e fotoperíodo de 14 horas
e submetidos a dois regimes térmicos, 1- temperatura constante controle de 25 ± 2ºC
e 2- temperatura flutuante de 30 e 20 ºC, respectivamente, ou seja, 30 ± 2 ºC durante
o dia e 20 ± 2 ºC à noite. Após 24 h de aclimatação foram ofertadas pupas do
hospedeiro alternativo Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) às fêmeas para
o parasitismo por 24 horas, e os adultos que emergiram foram considerados a
primeira geração (G1), e utilizados nos bioensaios e produção das gerações
subsequentes. Para avaliar a duração do ciclo de desenvolvimento 20 fêmeas
acasaladas com até 48 horas e sem experiência prévia em parasitismo dos dois
regimes de temperatura, foram individualizadas em tubo de fundo chato (2,5 cm de
diâmetro e 8,5 cm de comprimento) vedado com tecido voil e alimentadas com uma
gotícula de mel. Cada fêmea foi exposta a uma pupa do hospedeiro alternativo e
submetidas ao parasitismo por 24 horas. As pupas parasitadas foram mantidas nas
condições dos tratamentos (regime constante e flutuante) até a emergência do adulto.
O tempo de desenvolvimento entre regime de temperatura constante e flutuante
foram comparados por meio de modelos lineares generalizados (GLM) seguindo o
modelo quasipoisson. Verificou-se que em temperatura constante, a média do tempo
de desenvolvimento foi de 24 (± 0,39) dias, menor que 28 (± 0,62) dias. No entanto
em temperatura flutuante, após a quarta geração não houve emergência do
parasitoide, indicando que a temperatura flutuante compromete o desenvolvimento
do parasitoide a partir da quinta geração.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES e JB
Biotecnologia.

642

Toxicidade de bioinseticidas para adultos de Drosophila suzukii
(Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)
María Pineda1, Julia de Almeida Antunes1, Emanuel L. A. Alves1, Vinícius C.
Carvalho1, Khalid Haddi1
1

Departamento de Entomologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

maria.arteaga@estudante.ufla.br, julia.antunes@estudante.ufla.br,
emanuel.alves2@estudante.ufla.br, vinicius.carvalho6@estudante.ufla.br,
khalid.haddi@ufla.br

Palavras-chave: mosca-de-asa-manchada, inseticida, manejo, efeito letal.
A mosca-de-asa-manchada Drosophila suzukii (Matsumura, 1931), é uma praga polífaga que
pode atacar uma variedade de espécies frutíferas nativas e comerciais. A fêmea com seu
ovipositor serrilhado e esclerotizado, perfura o exocarpo da fruta sadia para colocar seus
ovos. No entanto, as larvas, que consomem o endocarpo dos frutos, causam os maiores danos.
Nesse sentido o objetivo desta pesquisa foi determinar as concentrações letais de dois
bioinseticidas comerciais Delegate® (espinoteram) e Tracer® (espinosade) no controle de
adultos da mosca D. suzukii. Foram usados adultos de 8 dias de idade, de uma população
criada no Laboratório de Biologia Molecular e Ecotoxicologia de insetos (M.E.E.T) do
Departamento de Entomologia da UFLA, sob condições controladas (24oC, 60 %UR e 12H
escotofase). Os bioensaios de toxicidade foram realizados em frascos de vidro de 200 mL
vedados com esponja e mantidos nas mesmas condições da criação. Foram utilizadas 6-8
concentrações em solução de açúcar a 20% m/v. Foram adicionados 2,1 mL de solução em
roletes de algodão e estes foram oferecidos para os adultos. Por cada concentração foram
feitas 4 repetições com 25 insetos adultos cada. A mortalidade foi avaliada após 48 horas. Os
resultados indicaram que os dois bioinseticidas tem atividade inseticida sobre adultos de D.
suzukii. A análise probit determinou que a concentração (CL50) dos bioinseticidas necessária
para ocasionar 50% de mortalidade dos adultos foi 1,67 mg/mL e 1,49 ml/mL para
espinoteram e espinosade respectivamente. No entanto, mais estudos relacionados à
exposição a efeitos subletais, são necessários para melhor entender quais efeitos subletais
esses bioinseticidas têm na biologia e no comportamento de D. suzukii.
Os autores agradecem a CNPq, CAPES, FAPEMIG e UFLA.
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Palavras-chave: modelos autorregressivos, eficiência dos estimadores, matriz W.
Ao se ignorar a hipótese de existência de dependência espacial, na análise de um
fenômeno (Y) cujas observações provém de uma variável regionalizada, é possível que
a qualidade do ajuste do modelo aos dados seja sacrificada. Testar a hipótese de
ausência de autocorrelação espacial é de extrema importância. Logo, tem-se por
objetivo, avaliar a eficiência dos modelos, em três cenários: (i) ajuste do modelo de
regressão linear (OLS) sem incorporação da dependência espacial; (ii) ajuste do modelo
espacial autorregressivo (SAR) e de erro espacial (SEM), quando a dependência
espacial se observa entre às observações de Y em posições distintas ou nos resíduos
respectivamente; (iii) avaliar o efeito de dois critérios de vizinhança, distância crítica e
k-vizinhos, na especificação da matriz de ponderação espacial W. Foram simuladas as
variáveis Y, x1 com distribuição normal, enquanto que x2, x3 com a distribuição
binomial e Poisson. Comparou-se os modelos considerando os testes R2 e R2-ajustado,
AIC e erro quadrático mínimo (QME). Utilizou-se o pacote spatialreg do R na análise.
Dos resultados, os modelos SAR e SEM ajustaram-se melhor aos dados. Contudo, SAR
mostrou-se melhor comparado com SEM, e ambos se mostraram sensíveis à
especificação da W. Portanto, ao se analisar uma variável regionalizada, deve-se testar
a hipótese de autocorrelação espacial. Em caso afirmativo, modelos apropriados como
SAR e SEM devem ser considerados. Em caso de ausência da mesma, a estimação pelo
OLS mostra-se como melhor alternativa.
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Palavras-chave: Anéis de crescimento, curva de crescimento, modelo não linear.
As florestas são a base da vida em nosso planeta, pois fornecem serviços
ambientais essenciais, conservam a biodiversidade, amenizam as mudanças climáticas,
entre outros. Porém, as florestas estão diminuindo e assim, muitas espécies arbóreas,
principalmente de florestas nativas, como é o caso do cedro (Cedrela fissilis), estão
entrando em extinção devido a sua intensa exploração. O cedro tem grande impacto
econômico no Brasil devido a sua grande utilização em marcenarias, engenharia civil,
entre outros. Logo, faz-se necessário o estudo do seu crescimento como auxílio para o
desenvolvimento de melhores planos de manejo para as florestas que o contém. O
crescimento das árvores em geral, pode ser caracterizado por uma curva sigmoide, a
qual é bem ajustada por modelos de regressão não linear. Entretanto, é comum nesse
tipo de estudo que se observe variâncias diferentes entre as observações ao longo do
tempo, o que pode ser contornado com o uso da regressão quantílica. O objetivo deste
trabalho foi comparar o ajuste do modelo não linear von Bertalanffy pelo método dos
mínimos quadrados, utilizando-se o método iterativo de Gauss-Newton e, pela regressão
quantílica ( = 0,5) através do algoritmo de pontos interiores, para os dados do diâmetro
a altura do peito (DAP) acumulado ao longo de 153 anos para árvores de uma floresta
sazonalmente seca no extremo norte de Minas Gerais. Para avaliar a qualidade do ajuste
foi utilizado o critério de informação de Akaike, sendo que o modelo ajustado pela
regressão quantílica foi o que melhor aderiu aos dados. Toda análise computacional foi
realizada utilizando-se o software R, de acesso livre. Concluiu-se que o DAP máximo
acumulado após o crescimento das árvores em estudo foi igual a 57,43 cm e o ponto de
inflexão, a partir do qual o crescimento passa a ser desacelerado, acontece com
aproximadamente 54 anos de idade das árvores e quando elas atingem um DAP
acumulado aproximado de 17 cm.
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Palavras-chave: plantas daninhas, modelos não lineares, controle químico.
As espécies de plantas do gênero Amaranthus são representadas em todo país e,
possuem grande importância como plantas infestantes das diversas culturas. São plantas
anuais que se reproduzem por sementes e frutos e de difícil manejo devido ao extenso
período de germinação durante o ano, rápido crescimento e grande produção de
sementes viáveis. Podem também promover competição por água, luz e nutrientes
reduzindo o rendimento das culturas na qual convivem. Dentre os estudos de métodos
de controle dessas plantas está o controle químico, por meio da aplicação de herbicidas
em pré ou pós-emergência. Devido a dificuldade de identificação das plantas jovens, em
geral, das diferentes espécies de Amaranthus no campo, essas plantas daninhas são
generalizadas como carurus. No entanto, espécies de um mesmo gênero ou família de
plantas podem ter susceptibilidade diferenciada a um mesmo herbicida. O objetivo do
trabalho foi analisar curvas de dose-resposta do herbicida trifloxysulfuron-sodium
aplicado em pós-emergência por modelos não lineares Gompertz e Logístico, nas
espécies Amaranthus (A. hybridus, A. retroflexus e A. viridis). Os dados foram obtidos
nas doses 0,0; 0,12; 0,47; 1,8; 7,5; 30,0 e 120 equivalentes a 0, 1/64, 1/16, 1/4, 1, 4, 16
vezes a dose comercial recomendada. Os modelos foram ajustados pelo método de
mínimos quadrados utilizando o algoritmo de Gauss-Newton por meio do software R. A
qualidade do ajuste foi avaliada com base nos valores do coeficiente de determinação,
do desvio padrão residual e do critério de informação de Akaike. De acordo com os
resultados, para as espécies estudadas, os dois modelos apresentaram resíduos
independentes, homogêneos e com distribuição normal. Para as três espécies o modelo
Gompertz foi o mais adequado para descrever a curva dose-resposta. Com base no
modelo Gompertz observou-se que o controle percentual das espécies A. hybridus, A.
retroflexus e A. viridis e ocorreram com 96,64%, 95,85% e 90,15%, respectivamente.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

646

Análise da eficiência D de delineamentos compostos centrais
rotacionais em relação a delineamentos equirradiais
Haiany Aparecida Ferreira1, Daniela Aparecida Mafra1, Marcelo Ângelo Cirillo1
1

Departamento de Estatística – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
haianyferreira@yahoo.com.br, daniela_profmatematica@outlook.com,
macufla@ufla.br

Palavras-chave: Delineamentos esféricos, modelagem de segunda ordem, Eficiência D
relativa.
Os delineamentos compostos centrais rotacionais (DCCRs), pertencentes a
classe de delineamentos esféricos, são considerados muito eficientes frente a
modelagem de funções de resposta de segunda ordem mediante a presença de curvatura.
Contudo, existem situações em que os DCCRs podem não estar disponíveis. Frente a
isso, alguns delineamentos alternativos esféricos podem ser considerados.
Um exemplo de delineamento esférico alternativo a ser considerado são os
delineamentos equirradiais (DE), os quais também são interessantes ao se tratar da
modelagem de segunda ordem e em geral são utilizados quando se tem apenas duas
variáveis. Para a verificação de pontos oportunos e desfavoráveis de um delineamento
alternativo em relação ao DCCR, algumas técnicas estatísticas podem ser empregadas,
como por exemplo, a eficiência D, a qual vai maximizar a matriz de variâncias e
covariâncias associadas às estimativas dos parâmetros conforme o modelo utilizado.
Dessa maneira, este estudo tem como objetivo analisar a eficiência D relativa de
um DCCR em relação a um delineamento equirradial frente a dois cenários. No
primeiro, um DCCR considerando 2 fatores, 9 observações e 1 ponto central em relação
a um DE hexagonal. E no segundo, um DCCR considerando 2 fatores, 9 observações e 1
ponto central em relação a um delineamento equirradial heptagonal.
Assim, mediante o primeiro cenário verificamos que, a eficiência obtida foi igual
a 1,1429, ou seja, foi superior a 1, dando indícios de que o DCCR é melhor se
comparado ao equirradial hexagonal. Já no segundo cenário, obtivemos uma eficiência
de 1,0730, dando indícios de que o DCCR é melhor que o equirradial heptagonal.
Portando, em termos de eficiência D observamos que há evidências de que os DEs não
são tão efetivos quanto aos DCCRs, frente a estes cenários. Visto que, em ambos os
valores da eficiência foram superiores a 100%.
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Palavras-chave: Cointegração. Mercado Financeiro. Taxa Selic.
Ao longo dos últimos anos, investimentos na bolsa de valores vêm se tornando atrativos
no mercado de capitais brasileiro, gerando impactos no desenvolvimento produtivo do
país. Nesse contexto, é importante a compreensão do comportamento de variáveis
econômicas e suas interferências no mercado de ações mediante as condições
macroeconômicas e os efeitos de crashs, como o do coronavírus, que refletem na
elevação de riscos. No último ano, com a pandemia do COVID-19 que ocasionou
redução da atividade econômica mundial, foram realizadas mudanças econômicas
estruturais pelos Bancos Centrais do mundo inteiro que acarretaram na redução das
taxas de juros a níveis muito baixos, inclusive no Brasil. No entanto, recentemente
alguns desses fatores começam a chegar em um ponto de inflexão, e esses polos
começam a se inverter com um aumento das taxas de juros. Dado que mudanças nas
taxas de juros podem afetar as aplicações em renda variável, esse estudo tem como
objetivo verificar a relação entre a carteira teórica de ações do Ibovespa (Ibov) com a
taxa básica de juros da economia (Selic) no período pós pandemia entre 30 de janeiro de
2020 a 23 de setembro de 2021. Para tanto, utiliza-se o Modelo de Correção de Erros de
Vetor (VECM) que possibilita analisar as relações de curto e longo prazo, e a função
Impulso-Resposta e decomposição da variância para obter os impactos de choques. As
estimativas obtidas indicaram a existência de uma relação de curto prazo entre Selic e
Ibov, sendo que um choque inesperado na Selic possui influência de forma momentânea
e negativa no índice. Resultado que pode ser explicado pelo fato de que aumentos na
taxa de juros tornam os investimentos em renda fixa mais atraentes, provocando uma
redução no Ibov. Além disso, na decomposição da variância identifica-se a forte
influência do próprio Ibov sobre ele mesmo, o que pode ser justificado pela
característica de memória financeira, ou memória longa, característica usual em séries
financeiras. Essa visão permite expandir e diversificar escolhas de investimentos ao
direcionar a composição de portfólios diante de movimentos econômicos internos, como
no cenário atual. O novo ciclo é de alta da taxa de juros que ocorre em um contexto de
retomada da atividade econômica, devido ao avanço da vacinação contra a COVID-19,
e pressões inflacionárias que vêm desde o ano passado com a chegada da pandemia.
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Palavras-chave: Análise de Intervenção, Exportação, Pecuária, Modelos ARIMA.
Ao longo dos anos, o Brasil vem ganhando destaque na pecuária, em especial ao que diz
respeito à produção e exportação de carne bovina. A mesma sofreu forte reajuste no ano
de 2019, e isto, pode ser explicado por vários fatores econômicos internos e externos,
dentre as razões as principais são: secas prolongadas, a recuperação da demanda interna,
o grande volume de exportações para China e a alta do dólar o que deixou o produto
brasileiro ainda mais competitivo no mercado internacional. Entender esse mercado e o
que houve para explicar estas oscilações de preço pode auxiliar o governo e produtores
para futuros planejamento da produção e controle dos preços para o mercado interno.
Dessa forma, a técnica utilizada neste trabalho foi a análise de séries temporais, via
metodologia de Box & Jenkins (1976). O objetivo é analisar o comportamento da série
referente ao preço de venda da carcaça de bovinos (em kg), no Estado do Paraná, e
encontrar um modelo da classe ARIMA com a inserção de pontos correspondentes à
possíveis intervenções na trajetória da série, para averiguar os efeitos das recentes
mudanças ocorridas neste mercado. Os dados são mensais de janeiro de 1995 à
dezembro de 2019 e relativos ao preço médio de venda no atacado da carcaça dianteira
de bovinos (em kg), no Estado do Paraná. Os mesmos foram obtidos no site do
Ipeadata, e tem como fonte a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado
do Paraná, Departamento de Economia Rural (Seab-PR). As análises foram realizadas
utilizando o software Gretl. Ao observar o gráfico da série nota-se que não há um
comportamento que indica sazonalidade, no entanto, tem-se uma indicação de
tendência, o que é evidenciado pelo padrão apresentado pelo correlograma e com a
aplicação do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF), em que se consta a não
estacionariedade da série. Após deixar a série estacionária, com a aplicação da primeira
diferença, um modelo ARIMA(5,1,0), com defasagens específicas 1, 2 e 5 e a inserção
de pontos de intervenção, referentes ao período de novembro à dezembro de 2019, dado
por dummies temporais, foi apropriado. Verificou-se que a evolução do preço da carne
bovina no Estado do Paraná, implicou em um aumento substancial dos preços no
período, e foi influenciado pelos eventos econômicos já mencionados. Tem-se que,
dado o cenário, os produtores e o governo podem estudar medidas para que se possa
diminuir o impacto do preço para o consumidor final no mercado interno.
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Palavras-chave: Cárie dental, GAMLSS, Pequiá.
O aparecimento das bactérias Streptococcus mutans e Lactobacillus sakei na
região bucal é um importante problema para a saúde odontológica, uma vez que está
associado à doença cárie. Existem diversas maneiras de se evitar e prevenir o
surgimento desta doença, sendo, uma delas, através de compostos que impedem estas
bactérias de se aderirem à superfície dental. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi
analisar a possível atividade antimicrobiana do fruto pequiá (Caryocar villosum) no
impedimento da aderência das bactérias causadoras da cárie. Extratos da polpa, semente
e casca foram obtidos com diferentes solventes em diferentes concentrações, contra
ambas bactérias e comparadas aos controles. A capacidade de aderência foi medida
através da densidade óptica (DO) feita por um aparelho de espectrofotometria. Quanto
menor o valor da leitura, menos aderência houve à superfície. A análise dos dados foi
feita por meio de modelos da classe GAMLSS, com distribuição Box-Cox Cole and
Green (BCCG), utilizando o software R. A mediana da distribuição da DO foi
modelada em função dos efeitos enquanto que o coeficiente de variação e assimetria,
demais parâmetros da BCCG, foram considerados constantes. A concentração não teve
efeito significativo. Também não observou-se diferença com o uso do solvente
hidroalcoólico, apesar de ser observado redução com os demais solventes. Além disso,
não houve efeito na L. sakei, porém, foi observado redução da aderência para a bactéria
S. mutans. Todas as partes do fruto foram significativas, sendo que a polpa é a que
apresenta maior capacidade de reduzir a aderência ao biofilme. As vantagens do uso de
compostos naturais, em comparação aos tradicionais, como a clorexidina, são diversas e
a principal delas é que estes apresentam menos ou nenhum efeito colateral. Este
experimento indica que os extratos do pequiá tem potencial na prevenção da cárie,
apesar de mais estudos serem necessários para desenvolvimento de medicamentos.
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Palavras-chave: Poluição, queimadas, SARIMA.
Nos últimos anos, no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil, houve registros
de muitos incêndios em áreas florestais, geralmente causados por atividades antrópicas e
intensificados no inverno devido às poucas chuvas. O aumento das queimadas sem um
controle efetivo, pode acarretar em muitos problemas sociais e ambientais, dentre eles a
poluição do ar, o desmatamento e a extinção de espécies. Nesse sentido, o presente
estudo tem como objetivo ajustar modelos da classe ARIMA com base nos dados de
focos de incêndio registrados em Minas Gerais, buscando encontrar um modelo
preditivo mais adequado, auxiliando os órgãos responsáveis em suas decisões. Para isso,
foram utilizadas as observações mensais no período de junho de 1998 a setembro de
2021, sendo os últimos 6 meses usados na avaliação da previsão. Primeiramente,
constatou-se por meio do gráfico amplitude x média que a série não possui variância
homogênea e, portanto, uma transformação logarítmica foi aplicada para estabilizar a
variância. Foi observada a ausência da componente tendência e a presença de um
componente sazonal correspondente a 12 meses devido aos picos anuais na série
analisada, e assim modelos da classe SARIMA foram propostos. Entre os modelos
ajustados, o modelo SARIMA (2,0,1)(1,0,1)12 obteve a melhor previsão de acordo com a
média percentual absoluta do erro (MAPE).
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Palavras-chave: julgador, teste triangular, veganismo.
O comportamento do consumidor de alimentos está mudando e a tendência para
o futuro é a busca por uma alimentação com baixo impacto no meio ambiente e que
possui uma relação positiva com a saúde. Para uma parcela da população, uma forma de
garantir esses dois aspectos é a adesão a uma dieta livre de alimentos de origem animal.
Nessa prática dietética carnes, mel, ovos, leites e seus derivados são substituídos por
produtos vegetais. A medida que mais pessoas seguem esta dieta, mais pesquisas são
desenvolvidas com o intuito de produzir alimentos veganos similares aos tradicionais. O
objetivo deste trabalho foi avaliar se houve diferença quanto ao sabor entre amostras de
smoothie de café à base de leite de vaca (A) e à base de leite de coco (B). Para isto,
aplicou-se o teste triangular em 7 julgadores, não treinados e não veganos, selecionados
para verificar diferença significativa nas amostras. Para cada julgador foram aplicados
grupos de três amostras codificadas aleatoriamente, sendo duas amostras iguais e uma
diferente, devendo o julgador identificar qual delas é a amostra distinta. Na avaliação, as
amostras foram servidas aos julgadores em copos plásticos contendo 30 ml de smoothie
de café e a cada julgamento as amostras eram apresentadas aos julgadores em uma das
seis possíveis combinações (AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, ABB). O teste triangular
foi realizado segundo o método gráfico da análise sequencial de Wald e a decisão
baseou-se no teste de hipóteses: H0: p1 < p0 e H1: p1 > p0, considerando p0 a
probabilidade de acerto e p1 a probabilidade de erro, sendo p0 = 1/3 e p1 = 2/3, para
taxas de erros α = 0,05 e β = 0,10. Através da metodologia adotada, foram necessários
10, 15, 20, 23, 4, 18 e 8 julgamentos para os julgadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nessa ordem,
para se tomar uma decisão quanto a sua capacidade em diferenciar as amostras A e B,
em relação ao sabor. Os resultados mostraram que a maioria dos julgadores, mais
precisamente 6, rejeitaram a hipótese H0, ou seja, a probabilidade desses julgadores de
errar qual é a amostra distinta é maior do que a de acertar, evidenciando que a diferença
de sabor entre as duas amostras não é significativa. Dessa forma, conclui-se que existe
possibilidade da substituição do leite de vaca pelo leite de coco no smoothie de café,
sem interferência sensorial no sabor dessa bebida.
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As curvas de crescimento possuem notória importância em estudos biológicos,
para obtê-las é preciso estimar parâmetros de modelos não lineares na tentativa de
descrever os dados do experimento. No entanto o padrão de crescimento pode ser
afetado pelos diferentes tratamentos aplicados ao material experimental. Assim, há
particular interesse em verificar as possíveis diferenças entre os tratamentos de acordo
com as curvas ajustadas, sendo necessário averiguar se um determinado parâmetro de
uma regressão não linear possui valores constantes em dois ou mais tratamentos. Desta
forma, torna-se necessário estudar métodos que possibilitem a comparação do efeito dos
tratamentos nas curvas de crescimento. O objetivo do presente trabalho é apresentar três
métodos para realizar a comparação do efeito de tratamentos em curvas de crescimento.
Os métodos apresentados, estudados por Carvalho et al (2010), são: (i) proposto por
Carvalho em 1996, neste primeiro caso após ajustar o modelo em cada unidade
experimental é feito uma análise de variância usando as estimativas dos parâmetros; (ii)
recomendado por Regazzi em 2003, a proposta é o uso da razão da máxima
verossimilhança para comparar os parâmetros; (iii) sugerido por Ratkowsky em 1989, a
comparação de parâmetros é realizada através da variância conjunta construída por meio
das variâncias individuais das estimativas dos parâmetros, encontradas no ajuste de
regressão. Os dados utilizados pelos autores para ilustrar as comparações foram de
massa fresca de semestres de feijão carioca, em todos cenários foi ajustado o modelo de
regressão não linear Logístico e avaliado de acordo com os métodos os efeitos dos
tratamentos na curva de crescimento. Observou-se que os métodos (i) e (ii) alcançaram
resultados semelhantes quanto a classificação dos tratamentos, já o método (iii)
apresenta menos diferenças significativas, embora seja também uma opção interessante
pela simplicidade nos cálculos e por utilizar toda informação dos dados originais.
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Palavras-chave: Amostragem, Programação Dinâmica, Uniforme.
A amostragem é uma etapa importante no processo de inferência, que deve ter
seu custo e tempo reduzido. Assim, o uso da amostragem sequencial, que se caracteriza
por ter o tamanho de amostra variável em função das observações realizadas, pode
permitir que a decisão de parar a amostragem e estimar um parâmetro seja tomada
antecipadamente, sem que todos os elementos sejam avaliados. Além disso, pode-se
melhorar a precisão nas estimativas utilizando técnicas bayesianas, já que essa permite
incluir informações a priori. Entretanto, o grande desafio para realizar uma estimação
sequencial bayesiana é estabelecer critérios de parada, pois necessita-se de uma
matemática complexa pela recursividade presente nos cálculos. Desse modo, o presente
trabalho teve como objetivo desenvolver as etapas matemáticas do critério de parada
para estimar os parâmetros (m, p) da distribuição multinominal com (k + 1) classes, que
é uma distribuição discreta multivariada de probabilidade. Para isso, utilizou-se como
priori a uniforme e considerou-se uma função de perda quadrática, onde tem-se que o
estimador de Bayes para o parâmetro p é a média da distribuição a posteriori. Utilizouse equações de programação dinâmica para encontrar a regra de parada. Portanto,
obteve-se que

, corresponde ao risco imediato e
, ao risco esperado, onde

componentes da matriz de perda quadrática K,

e

e

representam os

são os estimadores de Bayes,

é

o tamanho de amostra, é o número de classes menos um e é o custo de cada
observação. Assim, o critério de parada se resume em comparar o risco imediato com o
risco esperado sucessivamente, até que
. Logo, obtém-se o ponto
ótimo que a amostragem para e realiza-se a estimação dos parâmetros de interesse
utilizando o estimador de Bayes. Por fim, para verificar a técnica, a metodologia
desenvolvida foi aplicada a um conjunto de dados simulados.
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Palavras-chave: Curva de crescimento, Gompertz, regressão.
O milho (Zea mays L.) é o cereal mais produzido no mundo, sendo utilizado
tanto na alimentação humana quanto animal, devido ao seu alto valor nutricional. O
Brasil ocupa o ranking de terceiro maior produtor mundial e o segundo maior
exportador dessa cultura, o que contribui tanto para o setor econômico como social do
país. Porém, apesar de sua grande importância para o agronegócio brasileiro, a
produtividade dessa cultura ainda é considerada baixa, sendo assim, faz-se necessário o
estudo do crescimento das plantas de milho, o que pode auxiliar no manejo adequado da
cultura e, consequentemente, no aumento da produtividade. Como o crescimento
vegetal apresenta comportamento sigmoidal, o qual é bem ajustado através de modelos
não lineares, este trabalho tem como objetivo comparar o ajuste dos modelos não
lineares Logístico e Gompertz aos dados de acúmulo de matéria seca total (folhas,
colmos, espigas) em plantas de milho, em grama/m2, cultivadas com palhadas de
cobertura oriundas de Brachiaria brizantha em relação aos dias após a emergência das
plantas, totalizando 13 observações. Utilizou-se como critérios para seleção do modelo
que melhor aderiu aos dados o coeficiente de determinação, o desvio padrão residual e
o critério de informação de Akaike corrigido. Para estimação dos parâmetros foi
utilizado o método dos mínimos quadrados e o algoritmo de Gauss-Newton
implementados no software R, de acesso livre. Os pressupostos de normalidade,
homocedasticidade e independência residuais foram verificados com os testes de
Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan e Durbin-Watson, respectivamente. O modelo que
melhor se ajustou aos dados foi o Gompertz, apresentando todos os parâmetros
significativos ao nível de 5% de significância. Com base neste estudo, pode-se concluir
que o acúmulo máximo de matéria seca total em plantas de milho cultivadas em área
com cultura antecessora de Brachiaria brizantha foi de, aproximadamente, 2200 g/m2 e
o ponto de inflexão, a partir do qual o crescimento da planta passa a ser desacelerado,
acontece aproximadamente aos 44 dias após a emergência da planta, quando ela atinge a
massa seca total acumulada aproximada de 809 g/m2.
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Palavras-chave: Curvas de crescimento, Não linear, Macronutrientes.
Dentre os fatores responsáveis pela queda de produção agrícola, o desequilíbrio
nutricional é um dos mais importantes. Na cultura de milho, o Nitrogênio (N) é um dos
principais nutrientes que influenciam na produtividade de grãos, pois, tem como função
agir na estruturação das plantas, atuando no crescimento radicular e no desenvolvimento
vegetativo. O N aumenta o teor de clorofila, área foliar e biomassa vegetal, mantendo a
fotossíntese ativada, afim de, proporcionar alta produção de grãos. Sendo assim, estudar
o acúmulo de N nos diferentes estádios fenológicos, é de grande importância, uma vez
que, permite definir a época em que esse nutriente é mais exigido, auxiliando no manejo
adequado da adubação por meio de fertilizantes nitrogenados. O objetivo deste trabalho
é, comparar o ajuste dos modelos Gompertz, Logístico e von Bertalanffy, na descrição
do acúmulo de Nitrogênio na cultura do milho em função dos estádios fenológicos. A
seleção do modelo mais adequado foi feita com base nos seguintes critérios de
qualidade de ajuste: Coeficiente de determinação (R²); Desvio padrão residual (DPR) e
critério de informação de Akaike (AIC). As estimativas dos modelos foram obtidas
utilizando o método de mínimos quadrados e o algoritmo iterativo de Gauss-Newton.
Foi realizada também a análise sobre as pressuposições dos resíduos ao nível de 5% de
significância. Todas as análises foram realizadas no software estatístico R. As
pressuposições sobre os resíduos foram atendidas, bem como os parâmetros estimados
para todos os modelos foram significativos, sugerindo que estes modelos não lineares
são adequados para a descrição do acúmulo de Nitrogênio. Com base nos avaliadores de
qualidade de ajuste o modelo von Bertalanffy é o mais adequado para descrever o
acúmulo de Nitrogênio em plantas de milho ao longo dos estádios fenológicos,
apresentando R² de 96,66%. De acordo com as estimativas dos parâmetros deste
modelo, o acúmulo máximo de Nitrogênio ocorreu em torno dos 45 dias e a quantidade
máxima acumulada ao longo do ciclo foi de 385,9 g/ha.
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Palavras-chave: Círculo trigonométrico, Diferença de latitude, Diferença de longitude.
Muitas vezes deseja-se trabalhar com medidas que são direções. Um meteorologista
pode ter interesse em estudar a direção dos ventos numa certa região, e o biólogo em
analisar a direção do voo de um pássaro. Um conjunto onde as observações são direções
é chamado conjunto de dados direcionais. Direções bidimensionais podem ser
representadas como ângulos com respeito a uma direção zero e um sentido de rotação.
Como uma direção não tem magnitude, ela pode ser representada como um ponto na
circunferência de um círculo unitário centrado na origem. Devido a essa representação
circular, observações deste tipo são chamadas de dados circulares. Este trabalho se
propõe a transformar coordenadas geográficas em dados angulares, primeiramente
calculando a distância entre dois pontos geográficos, obtendo a diferença de latitude
(DLA) e diferença de longitude (DLO) e para a partir disso encontrar as medidas
angulares pelas propriedade de um triângulo retângulo. Essas diferenças são aplicáveis
para pequenas distancias de no máximo 7°, para ângulos maiores deve-se levar em
consideração a curvatura da terra, realizando assim cálculo mais complexos. Para
exemplificar foi realizado um mapa, considerando Lavras o ponto (0,0) em um círculo
trigonométrico e 20 cidades vizinhas que normalmente dão origem à alunos
matriculados na UFLA afim de mostrar a distribuição circular desses alunos no entorno
da universidade. Mapa este que forneceu importantes estatísticas considerando dados
circulares.
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Palavras-chave: Modelos de misturas,
reparametrização, Modelos de Scheffé.

Polinômios

ortogonais

de

Hermite,

Diante da disputa acirrada no mercado e consumidores cada vez mais exigentes,
as indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, dentre outras, passaram a investir
em estratégias que possibilitassem a melhora da qualidade e o preço de seus produtos.
Neste cenário, os experimentos de misturas se tornaram planejamentos essenciais.
Tais experimentos consistem em otimizar uma variável resposta considerando-se
algumas variáveis independentes das quais são impostas restrições de proporções. Com
essas imposições, as proporções da mistura se tornam variáveis dependentes e o espaço
experimental passa a ser um simplex. Para analisar os pontos experimentais contido no
simplex, é necessário um modelo estatístico.
Os primeiros modelos de misturas presentes na literatura são os polinômios
canônicos desenvolvidos por Scheffé na década de 50. Com o passar dos anos, muitos
estudos foram desenvolvidos acerca de reparametrizações dos modelos clássicos de
Scheffé e construção de novos modelos de misturas.
Seguindo essa linha de pesquisa, este trabalho tem como objetivo propor um
modelo alternativo aos modelos lineares de Scheffé comumente utilizados. O modelo
proposto possui um termo multiplicativo utilizando polinômios ortogonais de Hermite
de segundo grau o qual denotamos por parâmetro de perturbação dos efeitos lineares.
A adição de tal parâmetro nos modelos lineares de Scheffé possibilitaram a
geração de uma família de modelos capazes de controlar o comportamento estacionário
em torno de uma média dos modelos tradicionais de Scheffé. Restringimos a construção
dos modelos à experimentos de misturas de três componentes. A validação foi
conduzida por 1.000 realizações Monte Carlo, considerando-se seis cenários diferentes.
Assim, as análises realizadas sugeriram que a precisão e acurácia dos modelos
Hermite são semelhantes aos modelos clássicos de Scheffé e, em alguns casos,
melhores. Concluindo-se que a família de parametrizações proposta, é uma alternativa
eficaz para análise de dados obtidos em experimentos de misturas.
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Palavras-chave: Controle sintético, inferência causal, rompimento.
A inferência causal tem o objetivo de avaliar o efeito de alguma causa potencial
(como por exemplo, um programa social, um desastre tecnológico ou outra intervenção)
em algum resultado. No caso de ciências sociais aplicadas, a aleatorização nem sempre
é possível, fazendo com que seja necessário a utilização de técnicas que considerem
dados observacionais. Assim, é importante um método que seja capaz de escolher um
grupo controle semelhante ao grupo tratado, para tornar a comparação razoável. O
método de controle sintético foi proposto para construir a trajetória sintética da variável
de interesse para regiões atingidas por algum tratamento ou intervenção. Esse método
foi desenvolvido como uma média ponderada das regiões não afetadas para construir o
contrafactual, ou seja, para obter o resultado no cenário da ausência do tratamento.
Assim, por meio dessa técnica são utilizadas várias unidades que podem compor o
grupo controle, para que então seja construída a trajetória de uma variável resposta para
uma unidade tratada. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar os impactos
socioeconômicos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana-MG, na
economia do município de Mariana, após o desastre tecnológico. As variáveis utilizadas
para auxiliar na escolha do grupo controle referem-se às participações setoriais no
Produto Interno Bruto (PIB), taxa de analfabetismo dos trabalhadores formais, número
de estabelecimentos e densidade populacional. E então, como variável desfecho
considerou-se o PIB real per capita. Dessa maneira, ao utilizar o controle sintético
obteve-se uma trajetória sintética para o PIB real per capita do município de Mariana,
no período de 2002 a 2018. Com isso, pode-se observar que o método apresentou
trajetória sintética similar ao ocorrido com o PIB real per capita de Mariana até o ano
do rompimento, em 2015, e depois desse período ocorreu uma divergência das curvas,
sugerindo que o rompimento atuou de forma negativa no PIB real per capita.
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Palavras-chave: nutriente, café, adubação, fertilizantes.
Entre os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas estão o
nitrogênio (N), o fósforo (P) e o potássio (K). Para a cultura do café, o nitrogênio é
altamente exigido, sendo um dos nutrientes minerais mais consumidos pelo cafeeiro
tanto em seu crescimento vegetativo, quanto na fase de produção. A principal maneira
de fornecer este macronutriente para a planta é com o uso de fertilizantes. No Brasil o
fertilizante nitrogenado mais utilizado é a ureia, que devido a sua alta concentração de
N, permite menor custo por unidade do nutriente. Porém, a volatilização de amônia
(NH₃) por meio da atividade de urease é uma das principais causas da diminuição da
eficiência no uso de fertilizantes nitrogenados em lavouras cafeeiras. Neste sentido,
pesquisas têm sido desenvolvidas com inibidores de urease aplicados na ureia, visando
diminuir esta perda. A substância mais comum é o NBPT (N-(n-butil) tiofosfórico
triamida) que vem ganhando destaque na maximização do uso do nitrogênio da ureia em
sistemas agrícolas. A perda acumulada de nitrogênio das plantas de café por
volatilização de NH₃, em geral, apresenta caráter sigmoidal que é muito bem descrito
por modelos de regressão não linear. O objetivo deste trabalho foi selecionar dentre os
modelos Logístico, Gompertz, von Bertalanffy e Brody o mais adequado para descrever
a perda de nitrogênio, por volatilização de amônia, do fertilizante nitrogenado,
Ureia+NBPT, aplicado no cafeeiro. As perdas de nitrogênio, por volatilização de NH₃,
foram quantificadas no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 12º, 15º, 19º, 24º e 31º dias após
aplicação do fertilizante Ureia+NBPT. As estimativas para os parâmetros dos modelos
foram obtidas pelo método de mínimos quadrados utilizando o algoritmo de GaussNewton por meio do software estatístico R. Para a seleção do melhor modelo foram
utilizados os seguintes avaliadores da qualidade do ajuste: coeficiente de determinação
ajustado (R²ₐⱼ), desvio padrão residual (DPR), critério de informação de Akaike (AIC) e
desvio médio absoluto (DMA). Os resultados mostraram que o modelo Logístico é o
mais adequado para descrever os dados das perdas acumuladas de N, após aplicação da
Ureia+NBPT. Com base nas estimativas dos parâmetros do modelo Logístico,
observou-se que a maior taxa de perda de N ocorreu aos 2,7 dias após a aplicação do
fertilizante e a perda acumulada máxima de nitrogênio por volatilização, após aplicação
de Ureia+NBPT no cafeeiro, foi estimada em 10,005 Kg/hˉˡ de N.
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Palavras-chave: Estimação semi-paramétrica, Modelo AG, Modelo de Cox
Devido à necessidade de utilização de fontes renováveis de energia, visando não apenas
a utilização de usinas hidrelétricas como matriz energética, fontes alternativas têm sido
discutidas. Uma das alternativas é o uso de energia solar. O estado de Minas Gerais tem
um potencial bastante alto para fazer uso da energia solar, em vista da alta incidência da
radiação solar em todo o estado que é em média igual a 2314 KJ/m2 por hora. Ao longo
do dia, a radiação solar pode exceder valores absolutos que permitem maior geração de
energia e que podem compensar a baixa produção em outros horários. O objetivo do
trabalho foi analisar o horário de ocorrência de picos de radiação utilizando o modelo de
regressão não paramétrico de Cox. Os dados analisados são referentes ao período de
01/01/2020 a 31/12/2020, da cidade de São João del Rei – MG, obtidos no site do
INMET. A cidade foi escolhida para este estudo pois há uma estação meteorológica
automática localizada na Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ. Valores de
radiação maiores que 2500 KJ/m2 foram considerados como picos de radiação. Para o
ajuste dos parâmetros do modelo utilizou-se o pacote survival do software R. Foram
encontrados 833 horários em que a radiação foi superior a 2500 KJ/m2, ou seja, picos de
radiação. A ocorrência dos picos se deu entre 12h e 19h, sendo o horário mais frequente
o das 16h. Para a seleção do modelo foi inserido as covariáveis umidade relativa do ar e
temperatura instantânea. Devido a ocorrência de horários múltiplos para picos de
radiação, em um mesmo dia, foi considerada uma extensão do modelo de Cox, chamada
de modelo AG, o qual é utilizado para modelar eventos múltiplos, neste caso os eventos
são considerados como ordenados e independentes. Após o ajuste, o modelo
selecionado λ(t|x1, x2)=λ0(t|x1,x2) exp{-0,272x1(t) -0,248x2(t) + 0,009x1(t).x2(t)}, no
qual x1(t) é a umidade relativa do ar, x2(t) a temperatura instantânea e x1(t).x2(t) a
interação entre umidade e temperatura. Por meio do modelo obtido foi possível verificar
a probabilidade de ocorrência dos picos de radiação ao longo do dia. Isto permite que se
tenha uma ideia do melhor horário para a obtenção de um resultado mais eficiente, no
que diz respeito à utilização da luz solar como fonte de energia alternativa.
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Palavras-chave: irradiância solar, energia, modelos sigmoidais.
A energia solar é uma fonte inesgotável de energia limpa, usada em processo de
secagem, aquecimento e produção de energia elétrica com zero emissão de carbono. No
estudo de uma fonte energética é importante saber o potencial a ser explorado e a
disponibilidade do recurso. O acúmulo da energia solar ao longo do dia tem
características sigmoidal, portanto, pode ser descrita por modelos não lineares. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o ajuste dos modelos Logístico, Gompertz e Von
Bertalanffy no estudo do acúmulo da energia solar ao longo do dia, em W/m2, no
solstício de inverno, equinócios e solstício de verão no município de Piracicaba-SP.
Para ajustar os modelos foi usado o software R, usando o método de mínimos quadrados
utilizando o algoritmo de Gauss-Newton. Para avaliar a qualidade dos ajustes foram
utilizados os valores do coeficiente de determinação (R²), do desvio padrão residual
(DPR) e do critério de informação de Akaike (AIC). Os resultados mostraram que para
o solstício de inverno os modelos Logístico e Von Bertalanffy foram adequados, no
qual o modelo Logístico teve melhor ajuste com menores valores para AIC e DPR, e
maior valor para R²; para os equinócios e o solstício de verão o modelo Von Bertalanffy
foi o único que ajustou.
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Palavras-chave: Stanford & Smith, cabrera, juma.
O Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo com cerca de 217
milhões de animais. Embora essa atividade produza lucros significativos, contribuindo
para o desenvolvimento econômico e social do paı́s, tem sido alvo de preocupações, principalmente em função da grande produção de resı́duos/efluentes observada ao longo do
beneficiamento do couro bovino. O curtimento é o nome dado ao processo que consiste
em tornar a pele do animal que é uma matéria em decomposição, em couro. Durante o
processo de curtimento estima-se que cada pele processada produza cerca de 15 kg de
resı́duos, destes 7,5 kg decantam no fundo da lagoa de tratamento primário na forma de
lodo. O lodo de curtume é um adubo agrı́cola em potencial, pois é rico em vários nutrientes para os vegetais, entretanto apresenta restrição, principalmente, devido a presença de
metais pesados em elevadas concentrações. Quando se adiciona um resı́duo orgânico ao
solo, a atividade microbiana é estimulada e os micro-organismos utilizam o carbono como
fonte de energia para seus processos metabólicos, e assim, parte do carbono é incorporada
às células microbianas e parte é liberada na forma de CO2 . Essa mineralização é muito
importante, pois no processo de decomposição desses resı́duos orgânicos ocorre também a
liberação de nutrientes que são fundamentais para o crescimento das plantas. A dinâmica
de liberação do carbono pode ser descrita por modelos não lineares. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo modelar a mineralização do carbono orgânico no solo da
dose de 12 miligramas por hectare de lodo de curtume utilizando os modelos não lineares
Stanford & Smith, Cabrera e Juma. Foram utilizadas amostras do solo de textura muito
argilosa – Nitossolo vermelho eutroferrico tı́pico (Nvef). O carbono mineralizado foi medido em 21 observações ao longo do tempo até os 105 dias de incubação. Os critérios
utilizados para a seleção dos modelos foram: o critério de informação de Akaike corrigido (AICc) e o coeficiente de determinação ajustado. Concluiu-se que, os modelos não
lineares Stanford & Smith, Cabrera e Juma de forma geral descreveram adequadamente
o carbono mineralizado da dose 12 mg/ha de lodo de curtume. O modelo Cabrera foi o
que teve melhores estimativas com base nos critérios de seleção utilizados, com o menor
AICc e maior coeficiente de determinação ajustado dentre os modelos testados.
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Introdução: A predição por métodos de krigagem é tida como o coração da geoestatı́stica por ser um interpolador linear não viesado (BLUP). Em dados espaciais de área,
a predição de uma observação não amostrada é rara, uma vez que, em geral, trabalha-se
com realizações da variável Y em cada uma das i-ésimas áreas y(Ai ) ⊂ Rd . Em certas
situações, há necessidade de se realizar uma predição, o foco neste trabalho Objectivo:
pretende-se avaliar a eficiência na estimativa de uma observação não realizada, considerando dois cenários: i. utilizando o estimador da média do modelo autorregressivo SAR;
ii. utilizando o BLUP. Metodologia: as variáveis y, x1 foram simuladas com distribuição
normal, enquanto que x2, x3 com a binomial e Poisson. Utilizou-se o interpolador da
krigagem universal em que se incorporou (1) o esquema funcional para o modelo SAR na
presença da matriz de dependência espacial W; (2) o semivariograma como a matriz de
autocorrelação espacial. A qualidade do ajuste e predição foram comparados utilizando o
quadrado médio de erro (QME). O pacote principal utilizado foi o spatialreg do software
R na análise dos dados. Resultados: a predição via BLUP mostrou-se mais eficiente nas
suas duas forma da matriz da matriz de autocorrelação espacial. Ao se utilizar o estimador
da média do SAR, foi menos eficiente que BLUP. Conclusão: É mais assertivo o uso de
BLUP como estimador; além disso, há que se considerar a especificação de W de modo a
se ter melhor eficiência no modelo SAR.
Palavras-chave: Predição, SAR, BLUP.

Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, IBE-Governo de
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Palavras-chave: Análise Bayesiana, Teste de permutação, Teste t.
Métodos de comparação formal entre duas amostras são problemas antigos na
estatística, sendo ainda muito discutidos e utilizados. Em áreas aplicadas, métodos
frequentistas paramétricos como o teste t e o teste F são comumente utilizados. No
entanto, em alguns casos as suposições do modelo de Gauss-Markov, como
aleatoriedade e homogeneidade da variância não são atingidas. Procedimentos de
randomização têm sido abordados neste contexto, pois são úteis em casos de amostras
pequenas e observacionais, mas devem ser realizados com precaução para se obter todas
as permutações possíveis e também escolher qual estatística de teste sob aleatorização
abordar. Ludbrook and Dudley (1998), realizaram um estudo comparando os resultados
dos testes clássicos, teste t e teste F, com testes de permutação, em um exemplo de
níveis de colesterol plasmático em dois grupos de humanos. O objetivo deste estudo é
revisitar os resultados de Ludbrook and Dudley (1998) e realizar testes de permutação
considerando outras estatísticas de testes, além de abordar testes Bayesianos para a
realização de uma inferência. Verificou-se que os testes de permutação com diferentes
estatísticas de teste obtiveram resultados distintos. Na abordagem Bayesiana, o modelo
mais plausível foi composto por uma média e uma variância, ou seja, os níveis de
colesterol não diferiram entre os grupos de humanos. Esta mesma conclusão foi obtida
pelo teste F sob aleatorização e pelo teste t com correção de Satterthwaite sob
aleatorização ou não. Reforçando que a estatística de teste abordada é fundamental para
se obter conclusões seguras e os testes Bayesianos são uma forma de inferência que
possibilita uma tomada de decisão mais segura.
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A chicória, cujo nome científico é Cichorium pumilum, é uma planta rica em
vitaminas, minerais e fibras e pode ser consumida crua, em saladas frescas, ou na forma
de chás, sendo as partes mais usadas suas folhas e raízes. No estudo do crescimento e
desenvolvimento de plantas, é interessante acompanhar o teor e a mobilização dos
macronutrientes ao longo do tempo para entender a dinâmica envolvida e a necessidade
de adubação para obter um cultivo mais eficiente da planta. Geralmente, o acúmulo de
nutrientes em plantas ao longo do tempo, apresenta característica sigmoidal e pode ser
descrito através de modelos não lineares. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
utilização dos modelos Logístico e Gompertz no estudo do acúmulo de magnésio, em
mg/planta, em função da idade, em dias, da chicória, na matéria seca das cultivares
‘crespa’ e ‘AF-218’, cultivadas sob cobertura de tecido de polipropileno. Os dados
foram obtidos de um experimento onde o conteúdo acumulado de magnésio foi anotado
nas idades de 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após o transplante (Feltrin et al., 2008,
Horticultura Brasileira, v.26, n.1, p.50-55). Para ajustar os modelos foi usado o software
R, usando o método de mínimos quadrados utilizando o algoritmo de Gauss-Newton.
Para avaliar a qualidade dos ajustes foram utilizados os valores do coeficiente de
determinação (R²), do desvio padrão residual (DPR) e do critério de informação de
Akaike (AIC). Os resultados mostraram que para as duas cultivares o modelo Logístico
foi adequado, porém o modelo Gompertz se adequou apenas à cultivar ‘AF-218’, na
qual o modelo Logístico teve melhor ajuste com menores valores para AIC e DPR, e
maior valor para R². Com base no modelo Logístico observou-se que o ponto de
inflexão do acúmulo de magnésio ocorreu aos 41 dias para a cultivar ‘crespa’ e aos 29
dias para a cultivar ‘AF-218’. De acordo com os dois modelos o acúmulo máximo de
magnésio ao final do ciclo de produção das cultivares foi estimado entre 144,8 e 242,8
mg/planta.
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Abstract. For Hannah Arendt, thinking about the totalitarian context is using
historical events beyond a simple description of facts. The thinker analyzes
totalitarianism as a novelty because it is different from other authoritarian forms
of government considered so far. Among these effects generated from
totalitarianism is that of loneliness of thought, which is understood by the author
as one of the greatest consequences produced by totalitarian power, and only
perceived when its domain no longer has any objection, when the population is
already finds completely subdued, without opposition or obstacles to their actions.
Keywords: Arendt, totalitarianism, loneliness.
Resumo. Para Hannah Arendt, pensar o contexto totalitário é utilizar os
acontecimentos históricos além de uma simples descrição dos fatos. A pensadora
analisa o totalitarismo como uma novidade por se apresentar diferente de outras
formas autoritárias de governo consideradas até então. Dentro desses efeitos
gerados a partir do totalitarismo está o de solidão de pensamento, que é
compreendido pela autora como uma das maiores consequências produzidas pelo
poder totalitário, e apenas percebido quando seu domínio já não possui mais
objeção, no momento em que a população já se encontra completamente
subjugada, sem oposição ou obstáculos para suas ações.
Palavras-chave: Arendt, totalitarismo, solidão

1. Solidão – Isolamento – Solitude:
No capítulo ‘’ Ideologia e Terror’’ de As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt
avança em suas considerações sobre os efeitos do totalitarismo no poder e acrescenta
argumentos a fim de explorar o terreno totalitário, como foi preparado e os frutos que
gerou. Dentro destes a autora pondera três concepções, a de isolamento, que identifica
como um estado mais preliminar das coletividades, o qual se justifica melhor como
receptivo ao movimento totalitário ao ceder o espaço necessário para a sua
disseminação. Por outro lado, é identificado o estado de solidão, o qual se faz como
consequência e principal objetivo totalitário e que pode ser compreendido como seu
último fundamento e, por fim, para diferenciar destes, a autora reflete sobre a solitude,
ou estar só, que distingue- se completamente dos anteriores pois que surge como uma
atividade consciente do indivíduo.

667

Por isto, neste primeiro momento desejo elucidar de forma mais detalhada tais
definições. O isolamento portanto, se caracteriza como um acontecimento pré totalitário,
e apesar dos atos totalitários serem reconhecidos como uma novidade em relação a
outros tipos de autoritarismo, é uma condição já reconhecida das tiranias. Para que o
terror possa exercer seu domínio total é preciso primeiramente isolar os indivíduos; para
fragilizar um grupo é necessário enfraquecer sua união, afastando os seres humanos uns
dos outros. Uma vez distantes, os homens se tornam mais frágeis e sua reação
consequentemente se torna ainda mais ineficaz. Apesar disto, o isolamento, por si, não
destrói por completo a capacidade humana, mesmo que uma sociedade com indivíduos
isolados uns dos outros se desarme e esteja bem mais vulnerável a possíveis
intervenções, suas aptidões mais inatas são preservadas.
O isolamento é aquele impasse no qual os homens se veem quando a esfera
política de suas vidas, onde agem em conjunto na realização de um interesse
comum, é destruída. E, no entanto, o isolamento, embora destrua o poder e a
capacidade de agir, não apenas deixa intactas todas as chamadas atividades
produtivas do homem, mas lhes é necessário. (ARENDT, 1969, p. 527)

Diferente do que acontece na situação de solidão, pois quando isolado, o sujeito
tem sua capacidade de agir prejudicada, mas enquanto solitário o indivíduo perde- se
dos outros e de si mesmo, perdendo, definitivamente, a capacidade de agir. Portanto, os
conceitos de solidão e isolamento não podem confundir- se: um indivíduo pode estar
isolado mas ainda manter a comunicação consigo mesmo, sentir, refletir e criar. O
isolamento inclusive é natural ao que Arendt denomina por homo faber ou seja aquele
que distancia- se do coletivo para poder concentrar- se em suas elaborações, as quais
inclusive, dependem da sua capacidade de reflexão, portanto, mesmo no estado de
isolamento o homem ainda mantém sua habilidade criativa, de inovar e acrescentar ao
espaço que ocupa. De forma inversa se apresenta o animal laborans:
O homem isolado que perdeu o seu lugar no terreno político da ação é
também abandonado pelo mundo das coisas, quando já não é reconhecido
como homo faber, mas tratado como animal laborans cujo necessário
"metabolismo com a natureza" não é do interesse de ninguém. É aí que o
isolamento se torna solidão. (ARENDT, 1969, p. 527)

Com isso, o isolamento encontra sua forma mais radical, pois além de afastar os
sujeitos, lhes retira suas características mais específicas e valiosas, sua capacidade de
comunicar- se com os demais e de se entender como indivíduo político, pertencente a
uma comunidade, o que gera uma imensa vulnerabilidade desses indivíduos, .pois uma
vez isolado, o homem não participa de debates, não expõe seus pensamentos ou enxerga
opiniões de terceiros, o ser isolado apenas se fecha em si mesmo, o que prejudica cada
particular atingindo toda coletividade. Ao se ultrapassar os limites das dimensões do
isolamento Arendt identifica o que chama de solidão, o estado mais drástico do
totalitarismo, retirando de suas vítimas sua capacidade reflexiva e colocando- as sob um
estado inumano no qual o terror ultrapassa a violência física:
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Enquanto o isolamento se refere apenas ao terreno político da vida, a solidão
se refere à vida humana como um todo. O governo totalitário, como todas as
tiranias, certamente não poderia existir sem destruir a esfera da vida pública,
isto é, sem destruir, através do isolamento dos homens, as suas capacidades
políticas. Mas o domínio totalitário como forma de governo é novo no sentido
de que não se contenta com esse isolamento, e destrói também a vida privada.
Baseia-se a solidão, na experiência de não se pertencer ao mundo, que é uma
das mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter.
(ARENDT, 1969, p. 527)

A solidão é um fenômeno que poderia ser identificado no contexto da Revolução
Industrial, quando percebe-se justamente a passagem do homo faber para o animal
laborans, quando o sujeito se torna cada vez menos dinâmico e muito mais intuitivo,
instruído para a repetição e deixando de lado sua ponderação sobre o ambiente que
habita.
A solitude, por sua vez, se faz de maneira completamente voluntária e
consciente, o que por sua vez diferencia- se do isolamento aqui colocado que se realiza
através de uma necessidade laborativa, ou como foi realizado dentro do contexto
totalitário, como manobra no intuito de favorecer a ideologia empregada. Ao colocar- se
a sós consigo, o indivíduo pode aprofundar- se em suas reflexões, todavia, não se faz de
forma permanente, mas estrategicamente direcionada a um momento de a procura por
respostas que apenas a comunicação consigo mesmo é capaz de realizar.
Ainda que isolamento, solitude e solidão possam parecer em suas nomenclaturas
e, mesmo que o isolamento anteceda o estado de solidão, é neste que encontramos o
modo mais radical entre eles e a característica da própria essência do governo totalitário:

O que torna a solidão tão insuportável é a perda do próprio eu, que pode
realizar-se quando está a sós, mas cuja identidade só é confirmada pela
companhia confiante e fidedigna dos meus iguais. Nessa situação, o homem
perde a confiança em si mesmo como parceiro dos próprios pensamentos, e
perde aquela confiança elementar no mundo que é necessária para que se
possam ter quaisquer experiências. O eu e o mundo, a capacidade de pensar e
de sentir, perdem-se ao mesmo tempo. (ARENDT, 1969, p. 529)

Arendt relaciona solidão às circunstâncias das massas modernas e afirma que a
solidão de forma sistemática pode vir a destruir a humanidade, tendo em vista que o
perigo que oferece à imobilidade reflexiva se faz ainda mais drástica do que a
impotência do indivíduos em relação ao domínio de poucos ou como ocorreu no
Nazismo e o no Stalinismo, de apenas um.
Mas então, qual o contexto que esses estados são identificados? Como já foi
apontado, o estado de isolamento pode ser percebido a partir das novas formações
sociais transformadas com a Revolução Industrial, pois o modo de trabalho, de exercer
as atividades e consequentemente as relações sociais alteraram- se completamente.
Os trabalhos até então realizados se baseavam em serviços manuais, onde exigiase a capacidade técnica e intelectual dos fabricantes, a partir das linhas de produção
vindas com as fábricas. Assim, a população já não precisava mais pensar sobre o que era
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produzido; o próprio exercício, baseado na repetição excessiva de tarefas, retirou dos
trabalhadores a sua necessidade de intervir nos processos, junto a isso, as excessivas
jornadas de trabalho que não possibilitavam mais o descanso adequado. A partir desse
novo contexto as coletividades resultaram na geração de pessoas- produto, ou seja,
indivíduos que se reduziram a instrumentos de trabalho e perderam suas capacidades
reflexivas sobre o espaço que viviam e sobre si mesmas.
É nesse contexto que pode- se perceber a formação das massas, grupos de
pessoas vivendo dentro de um mesmo contexto mas que sequer conseguiam se enxergar,
perceber suas necessidades ou as do outro. Hannah Arendt identifica o totalitarismo
como uma inovação em meio às demais formas de ditadura até então aplicadas, e essa
novidade acontece justamente nessas circunstâncias, no instante em que transformam as
massas até então no estado de isolamento em seres solitários. Já que nas tiranias, apesar
de não ser aceita a oposição, os indivíduos ainda conseguiam pensar, se indignar e
resistir, apesar de serem punidos por isto.

2. Solidão x Sociedade de Massas:
Nesta seção, pretendo estabelecer uma relação entre o conceito de solidão e o contexto
das massas ao demonstrar como estas possibilitaram o domínio totalitário. A definição
do que seriam as ‘’ massas’’ estaria muito mais ligada a sua fragmentação do que
mesmo a união de um grupo, tendo em vista serem indivíduos que se destacam por seu
desprezo a questões políticas ou sociais, sendo retratadas por Arendt sempre dentro
deste contexto.
No segmento anterior, delimitamos o conceito de solidão e o distinguimos dos
conceitos de isolamento e de solitude (estar só), com isto pôde- se compreender o
processo pelo qual passam as massas as quais incialmente encontram- se isoladas
politicamente, como foi apontado, ainda numa situação pré- totalitária.
Assim como já apontamos, a estratégia utilizada pelo movimento totalitário, ao
usar a ideologia no intuito de sucumbir estes sujeitos ao que chamariam de ‘’
propósito’’ faz com que a população concorde com seus atos ao indicar que estes seriam
a sua salvação, a liberdade da crise que os assolava.
Para Hannah Arendt a sociedade de massas se torna a maior ponte de acesso do
movimento totalitário ao poder. No que diz respeito à definição do que seriam as ‘’
massas’’ estaria muito mais ligado a sua fragmentação do que mesmo a união de um
grupo, tendo em vista serem indivíduos que se destacam por seu desprezo a questões
políticas ou sociais. Dessa forma, explica Arendt:
O termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente
devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não
se podem integrar numa organização baseada no interesse comum, seja
partido político, organização profissional ou sindicato de trabalhadores.
(ARENDT, 1969, P.361)

Apesar da sua ausência de articulação e organização, as massas são a porta de
entrada para os movimentos totalitários. Podem encontrar- se em qualquer Estado e
geralmente representam aqueles que demonstram desinteresse por exercer ativamente a
vida política. De acordo com Costa (2018) a sistematização realizada às massas pelos
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movimentos totalitários só é possível pela ausência de interesses que compartilham
entre si. Ademais sequer podem identificar as necessidades e os objetivos em comum
que possuem já que lhes falta organização e interação.
Com este distanciamento, a propaganda totalitária pôde ser mais facilmente
assimilada, assim como o menosprezo por argumentos opostos, dessa forma foi sendo
formada a alienação de um grupo sem qualquer aproximação de pensamento ou
posicionamento político e, que por muito tempo foi ignorado pelas demais associações.
No entanto, não se pode condicionar a formação de movimentos totalitários
unicamente ao distanciamento das questões políticas. A classe burguesa construiu um
corpo social baseado na concorrência e a aquisição de bens e, de forma concomitante,
uma adversidade a vida pública, o que ocorreu não só em relação as camadas oprimidas
e marginalizadas mas também a sua própria esfera. Deste modo, é explícito que iniciase o terreno para a fabricação de seres solitários, que apesar de pertencerem a diversas
camadas da sociedade, sequer se identificam.
O momento em que pode- se apontar a formação dessa massa de indivíduos, se
faz justamente no instante de crise que se assolou na Europa com o fim da Primeira
Guerra Mundial, diante de um cenário desastroso para as coletividades e de grande
instabilidade política. Arendt explica que esse contexto de declínio social fez com que
grande parte da sociedade se visse na mesma situação, o que todavia fez com que cada
indivíduo julgasse sua próprio sorte de maneira separada diante da mesma questão.
A verdade é que as massas surgiram dos fragmentos da sociedade atomizada,
cuja estrutura competitiva e concomitante solidão do indivíduo eram
controladas apenas quando se pertencia a uma classe. A principal
característica do homem da massa não é a brutalidade nem a rudeza, mas o
seu isolamento e a sua falta de relações sociais normais. Vindas da sociedade
do Estado-nação, que era dominada por classes cujas fissuras haviam sido
cimentadas pelo sentimento nacionalista, essas massas, no primeiro
desamparo da sua existência, tenderam para um nacionalismo especialmente
violento, que os líderes aceitavam por motivos puramente demagógicos,
contra os seus próprios instintos e finalidades. (ARENDT, 1969, p. 366, 367)

É justamente pós Primeira Guerra Mundial que Arendt remete à formação dos
sujeitos de massa, pois a instabilidade que ocorreu na Europa fragmentou sua
população, decompondo as classes e iniciando o processo de massificação destes
indivíduos, além disto, seria uma característica desses homens a busca pelo destaque
social e a valorização pela imparcialidade política. (GAUTON, 2016, p. 99). E foi
exatamente nesse ‘’ isolamento’’ que se viram esses indivíduos que houve uma
combinação de comportamentos, passando assim a integrar-se ao contexto de massas.
Estes sujeitos estavam gradativamente perdendo o interesse e a percepção não só sobre o
mundo a sua volta mas, inclusive, as motivações, preocupações que produzem sentido a
existência de cada ser vivo. Ao descrever o processo da formação das massas, cita
Arendt:
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Nem o mais sofisticado individualismo evitava aquele autoabandono em
direção à massa que os movimentos de massa propiciavam. O fato de a
individualização e a cultura não evitarem a formação de atitudes de massa era
tão inesperado que foi atribuído à morbidez e ao niilismo da moderna
intelligentsia, ao ódio de si próprios que supostamente caracteriza os
intelectuais. Não obstante, os caluniados intelectuais constituíam apenas o
exemplo mais ilustrativo e eram os porta-vozes mais eloquentes de um
fenômeno geral. (ARENDT, 1969, p. 367):

A desintegração dos indivíduos e seu desligamento em relação aos demais
produziram as massas que atraiam aqueles os quais não se encaixavam em qualquer
comunidade e que também se encontrava desagregado de qualquer interesse em comum.
Essa desarticulação de um grupo que assim foi designado não por sua unidade
mas ao contrário, pela ausência de organização, de interesse social ou de exercício
político fez com que esta sociedade se tornasse completamente vulnerável, conduzindo
à implantação de governos autoritários. Um dos principais atributos de um povo
individualizado não é a sua ignorância diante dos acontecimentos, mas o seu isolamento
e inércia diante destes, assim como um gradual afastamento entre os sujeitos.
A indiferença política que ocorre de forma recorrente nos momentos de crise
seja em relação a um regime em específico ou a de um gestor, tendem a afastar o
indivíduos desses espaços. Entretanto, os efeitos são geralmente uma piora dessa
instabilidade, quanto mais os sujeitos se afastam do contexto político mais facilmente
são manipulados por seus dirigentes. Sobre os perigos desse afastamento, esclarece
Costa (2018):
As massas perderam também sua identidade e, por isso, não possuem um
conjunto de opiniões, perspectivas, interesses e reivindicações próprias.
Como consequência imediata, seguem os padrões e convicções gerais
compartilhadas por toda a sociedade, sendo, portanto, padronizadas. Todas
essas atitudes são claramente apolíticas porque restringem a possibilidade da
ação política. Desse modo, dadas essas características e o seu grande número,
as massas são não só necessárias para os movimentos totalitários, como são
facilmente cooptadas por eles. (COSTA, 2018, p. 70, 71)

Por conseguinte, as massas se tornam um dos principais elementos do
totalitarismo, pois as massas são o retrato mais próximo que se tem de um indivíduo
solitário antes da aplicação do terror, que acontecerá apenas no momento de domínio
total do totalitarismo.
Arendt (1969, p. 357) declara que ‘’ os líderes totalitários, enquanto vivos,
sempre comandam e baseiam-se no apoio das massas’’. O partido nazista tomou o poder
na Alemanha através de um sistema legal sem uso de força, ou seja, foi escolhido pela
maioria da população que naquele instante já era representada pelas massas, sendo que
foi a partir dela e com ela que Hitler conseguiu se manter no poder apesar de todos os
impasses que ocorreram dentro e fora da Alemanha.
Os movimentos totalitários conseguiram criar não só adeptos de suas ideias mas
seguidores leais a ponto de não fazerem distinção da execução de seus inimigos ou de
parentes próximos, ou de si mesmos, caso este ato o mantivesse como integrante fiel do
partido e seja cometido em nome do movimento e de seus objetivos finais, então se
fazia justificável. (ARENDT, 19, p. 358). Isto significa que os sujeitos perdem a
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comunicação não só com o meio em que vivem mas com si mesmos, o que lhe limita a
reflexão e lhes retira o senso crítico necessário no exercício de uma vida ativa. A
atividade do pensamento assim, se esvazia e realiza uma interrupção com sua vivência
que como consequência equipara as ideias dos indivíduos e lhes coloca sobre uma
circunstância de renúncia de sua própria capacidade de raciocínio. Ao identificar os
movimentos totalitários, elucida Arendt:

Os movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos
atomizados e isolados. Distinguem-se dos outros partidos e movimentos pela
exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de cada
membro individual. Essa exigência é feita pelos líderes dos movimentos
totalitários mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já
contida em sua ideologia, de que a organização abrangerá, no devido tempo,
toda a raça humana. (ARENDT, 1969, p. 373)

Com isto, consegue- se compreender que será nas massas que o totalitarismo
encontrará sua oportunidade de ascensão, assim como a manutenção do seu poder,
aprimorando cada vez mais esse indivíduo, limitando suas chances de refletir sobre seus
atos, eliminando qualquer risco de que este sujeito possa se colocar contra o movimento

3. Solidão X Governo Totalitário:
A transformação de seres humanos em sujeitos solitários não acontece de forma
aleatória, como consequência da união dos atos do governo totalitário, esses atos
possuem uma finalidade, e esta é a de retirar a espontaneidade humana, extinguir as
chances de resistência dos indivíduos, transformando – os em seres supérfluos, sem
ação, apenas instrumentos capazes de engendrar o fim último totalitário. O totalitarismo
possui sua própria essência, diferente de outras formas de autoritarismo, como nas
tiranias em que as leis são quase que inexistentes, já que as intervenções baseiam- se na
vontade e arbitrariedades de um único indivíduo. Sua essência, portanto, se atesta no
próprio terror, ou seja, na redução de homens em produtos, que perderam sua
espontaneidade e passaram apenas a servir como mais um instrumento totalitário.
Apenas para essa forma podemos observar que os campos de concentração utilizados
tanto no regime nazista quanto stalinista, apesar de não serem uma invenção destes,
podem exemplificar todo o processo prático da dominação totalitária, já que sua
utilidade se limitava a sua própria manutenção servindo como fábricas de seres
solitários. Nesta seção pretendo discorrer sobre a relação direta entre o terror totalitário
e o conceito de solidão e como os campos de concentração se caracterizam como o
maior instrumento de aplicação de sua ideologia.
Após a conquista dos movimentos totalitários através da manipulação realizada
pela ideologia, ao alcançarem o poder, enquanto governo, o totalitarismo coloca em
prática aquilo que planejou, o da implantação do terror, que até então não tinha sido
desenvolvido completamente. Com as massas num estado de isolamento e desligadas da
realidade se faz ainda mais fácil realizar o seu domínio total através do terror. Mas,
como pode- se conceituar o terror? De acordo com Conceição (2008) terror seria a regra
absoluta, aquela na qual não se pode contestar ou impedir. O terror é o criador de

673

indivíduos que não possuem mais sua singularidade ou sua capacidade de refletir sobre
seu meio ou sobre si mesmos. O governo totalitário usa o terror para regular os homens
e eliminar a relação entre eles. Por isso, o terror totalitário interfere na autodeterminação
dos indivíduos, na sua comunicação com os demais, tomando- lhes o espaço,
pensamento, expressão e atividade. (CONCEIÇÃO, 2008, p. 188). Dentro dos governos
totalitários os campos de concentração tomam a própria forma do terror e nestes se torna
convicta a possibilidade de que não há dentro do totalitarismo o que não possa ser
realizável. (ARENDT, 1969, p. 480). De acordo com Arendt os campos de concentração
almejam muito além da exterminação dos inimigos do movimento totalitário:

Os campos destinam-se não apenas a exterminar pessoas e degradar seres
humanos, mas também servem à chocante experiência da eliminação, em
condições cientificamente controladas, da própria espontaneidade como
expressão da conduta humana, e da transformação da personalidade humana
numa simples coisa, em algo que nem mesmo os animais são; pois o cão de
Pavlov que, como sabemos, era treinado para comer quando tocava um sino,
mesmo que não tivesse fome, era um animal degenerado. (AREDNT, 1969, p.
480)

Ou seja, o sistema planejado para o funcionamento dos campos de concentração
não tinha como fim único de eliminar suas vítimas, antes disso ele pretendia tirar destas
sua espontaneidade, ou qualquer ação que se identificasse humana. O objetivo principal
dos campos era o de desumanizar suas vítimas, isolando- as dos demais indivíduos,
inclusive dos que dividiam o mesmo espaço. Transformar suas vítimas em objetos era o
maior triunfo do terror totalitário, fazendo com que os indivíduos que lá estivessem
perdessem qualquer resistência ao que lhes era feito, simplesmente perdiam o sentido de
suas vidas.
Arendt afirma que em nenhuma outra circunstância poderia se alcançar tais
consequências, pois a espontaneidade humana é algo que não se pode suprimir dos
indivíduos, apenas na conjuntura totalitária isto é possível. Não se trata apenas da
independência dos sujeitos, mas da base de sua existência, dessa forma, eliminar a
autenticidade dos seres, seria como matá-los em vida, retirando sua capacidade mental,
não podendo sequer compará-los aos animais. Assim, os campos de concentração
podem ser vistos como uma amostra fiel de um mundo absolutamente solitário. Sobre a
experiência de vítimas que escaparam dos campos de concentração Arendt aponta sobre
seus testemunhos:
Quanto mais autênticos, menos procuram transmitir coisas que escapam à
compreensão humana e à experiência humana — ou seja, sofrimentos que
transformam homens em “animais que não se queixam’’. Nenhum desses
relatórios inspira arroubos de indignação e de simpatia capazes de mobilizar
os homens em nome da justiça. Pelo contrário, qualquer pessoa que fale ou
escreva sobre campos de concentração é tida como suspeita; e se o autor do
relato voltou resolutamente ao mundo dos vivos, ele mesmo é vítima de
dúvidas quanto à sua própria veracidade, como se pudesse haver confundido
um pesadelo com a realidade. (ARENDT, 1969, p. 488, 489)
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Apesar das atrocidades que vivenciaram, os sobreviventes dos campos de
concentração não expressavam sua revolta, fazendo com que se duvidasse de seus
relatos, colocando em dúvida o sofrimento que passaram. Suas vítimas eram expostas a
um processo de ‘’ coisificação’’, por isso, não conseguiam estabelecer facilmente a
distinção entre o real e o imaginário, pois ao retornar à sociedade não conseguem mais
acreditar nos atos aos quais foram submetidos. Vale ressaltar que esse momento de
violência radical que ocorreu já nos primeiros instantes do governo totalitário tem como
finalidade eliminar seu adversário de uma vez por todas para que assim possa colocar
em prática o terror absoluto, pois é quando seu poder se faz superior, que se passa a
tomar medidas ainda mais extremas. (AREDNT, 1969, p. 482). Silva (2010) explica não
haver uma real utilidade dos campos de concentração e por isso foi possível o emprego
de experimentos a fim de alcançar um protótipo de homem perfeito dos governos
totalitários, que seria completamente submisso, distante de um raciocínio livre e
comportamentos espontâneos, ao contrário, que suas percepções e ações fossem
completamente manipuladas. (AREDNT, 1989)
Não obstante reconhecer que o totalitarismo surgiu como uma novidade em
relação às demais formas de governo, Hannah Arendt também analisa as diversas ‘’
repetições’’ que cometeu este governo em relação aos anteriores. Os campos de
concentração, por exemplo, surgiram na Guerra dos Bôeres, ainda nas primeiras décadas
do século XX. Sua função original era a de encaminhar sujeitos considerados culpados
por determinados crimes mas sem que houvessem evidências suficientes para incriminálos e encaminhá-los a um julgamento legítimo. Dessa forma explica Hannah Arendt
sobre a funcionalidade dos campos de concentração dentro do governo totalitário:
Como resultado final surgem homens inanimados, que já não podem ser
compreendidos psicologicamente, cujo retorno ao mundo psicologicamente
humano (ou inteligivelmente humano) se assemelha à ressurreição de Lázaro.
Diante disso, qualquer julgamento do bom senso serve apenas para justificar
aqueles que acham “superficial” “deter-se em horrores”. Se é verdade que os
campos de concentração são a instituição que caracteriza mais
especificamente o governo totalitário, então deter-se nos horrores que eles
representam é indispensável para compreender o totalitarismo. (AREDNT,
1969, 483)

Mesmo que os campos de concentração não sejam uma invenção original dos
governos totalitários, representam um símbolo de todo objetivo totalitário em relação
aos seus súditos, ou seja, seus governados. O totalitarismo não pretendia ter aliados, o
que na verdade era pretendido era que seus apoiadores fossem submissos a ponto de
simplesmente aceitarem o que era ordenado sem questionar. Isto é, os campos de
concentração ao transformarem seus ‘’ inimigos de guerra’’ em seres inanimados, sem
autenticidade ou resistência ao que lhes era feito, na verdade demonstrava o que
desejava realizar com toda sociedade, principalmente com aqueles que concordavam
com o regime, pois assim poderiam exercer a dominação completa de toda humanidade.
Giarola (2017) cita que a atribuição principal do terror totalitário está em
acelerar os efeitos que ocorrem com a atividade da natureza e que através da autonomia
dos homens esses efeitos acabam se realizando de uma maneira mais lenta, mas a partir
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do terror, essas consequências processam- se antecipadamente. (AREDNT, 1989, p.
518)
Arendt faz uma comparação em relação aos assassinos ‘’ comuns’’ e os
totalitários que mataram através dos campos de concentração, afirmando que enquanto
um assassino comum mata sua vítima e com isto rompe seu percurso natural que mais à
frente será seu destino, as vítimas do terror totalitário perdem não só o tempo que lhes
resta de vida, além disso, perdem sua identidade, sua história.
A vítima do totalitarismo perde não só tempo de vida mas o que também já
viveu, perdem o completo sentido de sua individualidade, pois até mesmo aqueles que
ainda estão no mundo dos vivos tem sua existência suprimida. (AREDNT, 1969, p.
485). O totalitarismo stalinista possuía uma separação de tratamento entre determinados
grupos, Arendt aponta que existia aqueles que deveriam trabalhar de forma coagida mas
que tinham independência em relação aos demais, assim como os que eram
violentamente abusados nos serviços e por isso, possuíam alto de nível de mortalidade
mas seu objetivo principal era o de trabalhar nos campos e, por fim, havia os campos de
extermínio em que as vítimas eram mortas ou por desnutrição ou pelo esquecimento.
Apesar disto, pode- se concluir que a morte do corpo se fazia menos radical do que
morte da humanidade dos internos, que eram tratados de maneira tão desumana que
chegavam a esquecer que ainda estavam vivos.
O verdadeiro horror dos campos de concentração e de extermínio reside no fato
de que os internos, mesmo que consigam manter-se vivos, estão mais isolados do
mundo dos vivos do que se tivessem morrido, porque o horror compele ao
esquecimento. No mundo concentracionário mata-se um homem tão impessoalmente
como se mata um mosquito. [...]David Rousset deu ao relato do período que passou num
campo de concentração alemão o título de Les jours de notre mort, e, realmente, é como
se se pudesse tornar permanente o próprio processo de morrer e criar uma situação em
que tanto a morte como a vida são retardadas com a mesma eficácia. (ARENDT, 1969,
p. 486):
A vítima do governo totalitário portanto, perde inclusive a sensação de medo,
pois como expõe Giarola (2017) sequer aqueles elementos tratados por Montesquieu,
sendo eles a honra, a virtude e o medo constituem mais o ser transformado pelos
campos de concentração. Ou seja, a reação que normalmente se esperaria das vítimas
desse sistema seria pelo menos o de medo, no entanto a toda e qualquer situação já
haviam se tornado apáticos. O sentimento de medo que geralmente é despertado nos
homens como um instinto natural para a sua sobrevivência, ou seja, o de incitá-los a
fugir de situações de perigo foi algo perdido pelas vítimas dos campos de concentração,
pois que o processo de coisificação ao qual eram submetidos não permitia que sequer
seus instintos naturais pudessem se manter.
Todo processo ao qual eram submetidos os internos dos campos se apresentava
ao fim de retirar-lhes sua humanidade e com isto, sua resistência. Ao serem integrados
aos campos os internos perdiam seus nomes, passando a serem identificados por
números, passaram desenvolver trabalhos compulsórios e exaustivos e submeterem- se a
torturas constantes, com isto, ao perecerem, já não se eliminavam vidas mas apenas
corpos completamente esvaziados de sua autenticidade. Muitos internos ao chegarem
nos campos de concentração já haviam sofrido um longo e intenso processo de perdas,
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além de perderem seus direitos jurídicos, tinham perdido as economias que tinham, seus
bens e até mesmo seus familiares.
O tratamento que recebiam diariamente de maus tratos, humilhações, fez com
que não se questionassem mais sobre tudo ao que estavam sendo submetidos, como se
não houvesse mais razão para lutar, pois toda referência que tinha até então havia sido
retirada e não tinham pelo que esperar ou pra quem pedir ajuda, estavam isolados do
mundo externo, do mundo real e de si mesmos. Com o tempo, os campos também
começaram a receber criminosos, no entanto só chegavam aos campos após cumprirem
sua pena no sistema penal comum, para que ficasse claro que as razões eram diferentes.
Na Rússia entretanto, a pretensão era acabar com as prisões comuns e fazer como
sistema penitenciário apenas os campos de concentração.
Assim, tanto no regime stalinista como no nazista, a inclusão de criminosos pode
servir de base para justificar que ali estavam pessoas que deviam estar fora da sociedade
e cumprir suas penas, mascarando a real motivação para que os demais indivíduos,
como os judeus e doentes, estivessem ali, reduzindo todos estes grupos num só. Além
disso, para os internos ao se verem no mesmo local que aqueles que cometeram delitos
tonava- se ainda mais evidente a inferioridade pública que passaram a constituir, o que
enfatizava a humilhação e o afastamento social a qual eram submetidos.
Além disto, os campos foram uma entidade que não tinha outro objetivo além de
subsidiar os seus próprios dirigentes, sendo uma instituição que dependia de um alto
investimento econômico e que possuía a única finalidade de manter seu exclusivo
funcionamento. Ao analisar o processo ao qual são submetidas as vítimas do
totalitarismo, após os campos de concentração retirarem do indivíduo tudo aquilo que a
ele pertencia, retirava também o devido conceito de morte, pois uma vez colocado ao
total esquecimento, o preso perdia o desenlace da sua vida, como se a morte não
pudesse nesta ocasião significar seu fim, ou pior, como se jamais houvesse acontecido
um início, retirando todo significado da existência destes sujeitos. Sobre a retirada de
elementos que constituem a humanidade dos indivíduos, Arendt esclarece que esse
processo se inicia antes mesmo da chegada das vítimas aos campos:
As maneiras de lidar com essa singularidade da pessoa humana são muitas e
não tentaremos arrolá-las. Começam com as monstruosas condições dos
transportes a caminho do campo, onde centenas de seres humanos amontoamse num vagão de gado, completamente nus, colados uns aos outros, e são
transportados de uma estação para outra, de desvio a desvio, dia após dia;
continuam quando chegam ao campo: o choque bem organizado das
primeiras horas, a raspagem dos cabelos, as grotescas roupas do campo; e
terminam nas torturas inteiramente inimagináveis, dosadas de modo a não
matar o corpo ou, pelo menos, não matá-lo rapidamente. (ARENDT, 1969, p.
496)

É incontestável que o tratamento imposto às vítimas do totalitarismo retiravalhes sua pluralidade, colocando todos num mesmo estado, o de incapacidade, servidão e
abandono e total incompreensão da realidade, uma vez que estes indivíduos são
retirados de suas vidas, muitas delas abastadas e, de repente, passam a receber um
tratamento considerado inferior ao que é reservado até mesmo aos animais. Com isto

677

elimina- se a individualidade desses seres e passa- se a considerá-los como um
amontoado de corpos que obedecem às mais diversas ordens, inclusive a de seguir até
sua própria execução sem qualquer resistência.
Por fim, a conclusão que se pode extrair do sistema dos campos de concentração
é o de que são ‘’ prisões’’ planejadas para manter sujeitos que não cometeram crimes, e
que sua estrutura não tem qualquer retorno financeiro a não ser o de financiar os
dirigentes da instituição, e os serviços prestados pelos internos na verdade só visam a
pura exploração em si, sem qualquer sentido ou retorno para estes ou qualquer outro
fim. Com isto, percebe- se que a ausência de lógica e de bom senso são renovados
diariamente, realizando nas vítimas uma convicção cada vez mais concreta de que a
percepção de realidade que possuíam não existe mais, no entanto, esses métodos
possuem perfeita lógica no totalitarismo. (AREDNT, 1969, p. 500). As vítimas do
regime totalitário eram vistas como inimigos de uma nação pura e elevada, sem que
houvesse a possibilidade de civilizar ou converter, uma vez que só serviriam para
atrapalhar o desenvolvimento de uma nação superior composta de seres perfeitos e
iguais, por isso eram eliminados como insetos a partir de gás insalubre e afastados do
resto da população como criminosos
Com isto, podemos entender um pouco do percurso que leva seres humanos a
enxergarem seus iguais como coisas a serem descartadas por não possuírem qualquer
validade para o sistema. Assim, percebe- se o início desse processo a partir da
massificação das sociedades, seu isolamento físico e político dos demais, a crise a qual
sofriam, o distanciamento reflexivo e a incapacidade cada vez maior de percepção sobre
o contexto ao qual viviam. Neste cenário emergem os movimentos totalitários, se
apresentando como diferentes de qualquer outra forma de governo até então aplicada, e
se coloca a aplicação das ideologias como principal instrumento de manipulação de uma
sociedade vazia de reflexão e de ação política.
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Resumo
Nossa pesquisa em andamento pretende elucidar os limites e implicações do eu puro enquanto
resíduo do eu empírico nos parágrafos 5 e 6 da Quinta Investigação de Husserl. Para tanto, há
que se medir até em que ponto o segundo conceito de consciência interna a qual o eu puro está
ligado não sofre de um internalismo substancial fazendo com que o filósofo caia precisamente
naquilo que tanto deseja recusar, o psicologismo metafísico dualista. Nesse sentido ver-se-á
também a acusação de Husserl estar recaindo no antigo dualismo cartesiano.
Palavras-chave: consciência, interna, eu puro, eu empírico, redução.
Abstract
Our ongoing research aims to elucidate the limits and implications of the pure self as a residue
of the empirical self in paragraphs 5 and 6 of Husserl's Fifth Investigation. Therefore, it is
necessary to measure the extent to which the second concept of internal consciousness to which
the pure self is linked does not suffer from a substantial internalism causing the philosopher to
fall into precisely what he so much wishes to refuse, the dualistic metaphysical psychologism.
In this sense, we will also see Husserl's accusation of falling back on the old Cartesian
dualismo.
Keywords: consciousness, internal, pure self, empirical self, reduction.
INTRODUÇÃO
À passagem da noética para a fenomenologia transcendental adumbra-se uma
diversidade de passagens que podem ser veiculadas e vinculantes. Nesta condição, o que seria
o pórtico menos acessível, mostrou-se um meio possível implicitamente por razão das
limitações que o próprio Husserl encontrou em abordar o conceito, o que nos suspeitou se darem
por conta dos limites internos à primeira fenomenologia e os próprios pedirem, de certa forma,
a filosofia transcendental. Será esta a esfera do eu puro que, a princípio, como se sugeriu a
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pouco não seria a passagem mais viável e frequentada, todavia o que se nos levou a ela foi
exatamente as sutilezas dos problemas que ela implica desde de o plano psicológico até o
transcendental. Suscitará ainda esta passagem a questão de prejuízos se sobre as investigações
que precederam correram, apesar de todos os esforços eidéticos, na esteira da consciência
natural psicológica ou da consciência reduzida pura.
Se partindo desses pressupostos haverá que se colocar a par do eu puro a consciência,
porém o que se resta saber é qual consciência será, a psicológica ou a pura. Primeiro de tudo
faz-se necessário tentarmos encontrar qual será a paridade entre consciência e eu e para isso
agora será também o momento de fazer a digressão e retomar alguns estudos anteriores nos
quais se prenunciou as três definições de consciência. Ver-se-á agora que a subsunção do eu
puro fora uma tentativa de Husserl de fazer deste um resíduo da consciência.1

I
É no §5 que Husserl delimita o segundo conceito de consciência como “consciência
“interna” enquanto percepção interna” ([1913] 2015, p. 302) sendo, segundo sua atual
compreensão, “o segundo conceito de consciência [...] o mais “originário” e [...] “em si
anterior”” (Ibid, p. 304). Destas presentes conclusões Husserl chegará ao eu puro enquanto
manifestação fenomenológica da consciência interna sendo ela
1

Faz-se notório saber, desde já, que tratar do eu puro como um resíduo da consciência significará efetuar a
estratificação do eu puro a partir do eu-empírico. E esta atitude que se instalará o problema limite da primeira
fenomenologia, segundo as leituras desta sessão. Numa nota explicativa inserida à segunda edição Husserl trata
de explicar sua posição frente ao eu sou enquanto núcleo fenomenológico da subjetividade que fora reduzida ao
seu conteúdo fenomenológico para assim assumir seu direto de cidadania fenomenológica. Aí o filósofo reconhece
que na primeira edição a constituição do eu-empírico seu uma transcendência como são os objetos físicos. Mesmo
assim, durantes os parágrafos que vão se seguir ao 6, Husserl se omitirá a respeito da região transcendente em
relação ao eu empírico, na verdade em outras palavras, ele evitará mesmo correlacionar o eu-corpo a qualquer
transcendência espacial mesmo porque, as análises se esforçaram por excluir o eu-corpo o que será colocado em
dúvida se de fato terá sucesso em fazê-lo. Se não precipitamos em localizar, as investigações a respeito de
transcendência/ imanência terão lugar naquele texto das cinco lições, de 1907, A ideia da fenomenologia, e depois
nas Ideias I não haverá mais lugar para se tratar de transcendência, tudo sede lugar ao transcendental. Faz-se, de
tudo, saber que nas Investigações de 1901. (Cf. MOURA, 1989, p. 115).
De todo modo, este e os outros dois próximos parágrafos apresentarão uma série complexa de problemas derivados
que Husserl terá dificuldade em resolvê-los, ao menos brevemente, ao que se poderá ver que serão adiados a longo
prazo, seguindo-os por exclusão. Basta-nos agora ver que Husserl indica a evidência indubitável o eu puro como
resíduo da redução do mundo transcendente, ou seja, excluída a transcendência só resta o que é purificado. Sigase a nota: “A exposição deste texto, retirada sem alterações essenciais da primeira edição, não faz justiça à
circunstância de que o eu empírico é uma transcendência com a mesma dignidade que a coisa física. Se a exclusão
desta transcendência e a redução ao dado puramente fenomenológico não retém qualquer eu puro enquanto
resíduo, então não poderá também ser dada qualquer efetiva evidência (adequada) da forma “eu sou”. Mas se essa
evidência efetivamente existe, enquanto evidência adequada – e quem estaria disposto a negá-lo –, como
poderíamos dispensar a assunção de um eu puro? Ele é, precisamente, o eu captado na execução da evidência do
cogito, e a execução pura capta-o, eo ipso, necessariamente e de um modo fenomenologicamente puro, enquanto
sujeito de uma vivência “pura” do tipo cogito” (HUSSERL, [1913] 2015, p. 305, N.A.).
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um modo cientificamente ordenado [podendo] progredir dele, o mais estreito, para o
primeiro, mais lato, através da seguinte reflexão: se tomarmos o cógito, ergo sum, ou
antes o simples sum, como uma evidência que se pode manter contra todas as dúvidas
quanto à sua validade, é então compreensível que não será o eu empírico que pode
passar aqui por eu (Ibid., p. 304-305, grifo nosso).

Nestes termos o que Husserl está querendo dizer é que se deve partir na descrição
primeiramente da segunda consciência (interna) fenomenológica para a primeira “consciência
do respectivo indivíduo psíquico” (Ibid, p. 296) (quando na primeira tentativa de se separar a
consciência psíquica [real] de sua homônima fenomenológica [reell] nas vivências), sendo que
o primeiro conceito deveria partir do segundo, ou seja, do conceito propriamente
fenomenológico aparece o conceito da experiência comum. Todavia, o que se haverá de
questionar é se em ambos os casos a experiência não está presente à descrição, levando-se em
conta que, por mais que Husserl tente contornar, a consciência interna fenomenológica real
[reell] ainda será suspeita quanto a sua natureza psíquica.2 Outra característica que há de ser
2

Moura nos sustenta com sua tese geral a respeito da conservação do imanentismo real [reell] da consciência na
fenomenologia das Investigações, daí que para nossos efeitos a localização do segundo conceito de consciência
imanente, como que de certa forma reabilita a consciência psicológica emagrecida na redução e ao invés de um eu
psíquico haveria um eu fenomenológico apenas transvestido pela descrição de essências, mas que no fundo
conservaria resquícios de sua homônima psicológica. Ao recusar o eu empírico Husserl recusa a apropriação
metafísica da constituição da consciência aparecida no eu e daí adiou-se para enfrentamentos futuros (como n`A
Ideia da fenomenologia) as deliberações árduas a respeito de imanente/transcendente. Se nas Investigações a
imanência real [real] e a transcendência real [real] estão resolvidas por exclusão de domínio científico pertinentes
a fenomenologia, enquanto que a primeira é circunscrita ao objeto da Psicologia e a segunda ao objeto da
Metafísica, pode-se dizer que o problema geral está resolvido em partes porque na fenomenologia ainda haverá
que se reacomodar a imanência real-fenomenológica [reell] da consciência pura, ou mais especialmente o eutranscendental. E lá não haverá mais espaço para qualquer tipo de transcendência, pois tudo estará subsumido ao
domínio transcendental da consciência, que não é nenhum dentro e nenhum fora de nada. Por isso, a primeira
redução do imanente psicológico do eu seria quase retórica frente a radicalidade da redução transcendental. Mas
deixa-se tais desenvolvimentos para próximos momentos, aproveite-se apenas a medição do alcance pretendido.
Leia-se: “Para a fenomenologia de 1901, se a crítica da psicologia empírica não permite mais falar de um eu e
assim não permite mais falar de uma imanência psicológica, a reale Immanenz não será ainda a recusa da reelle
Immanenz, e a inadequação da oposição entre o “em mim” e o “fora de mim” não implicará ainda em uma recusa
da oposição entre o interior e o exterior. E Husserl afirma nas Investigações que a fenomenologia evita a oposição
interior e exterior, é apenas enquanto essa oposição é interpretada metafisicamente. O fenômeno não vai decidir
sobre a natureza do objeto transcendente, ele não oporá imanência e transcendência como se opõe o interior ao
exterior metafisicamente considerados, assim como Descartes opunha a consciência à res extensa, decidindo de
antemão sobre seu ser em si. Mas se “metafisicamente” essa oposição não é válida, “tecnicamente” ela ainda o
será, e é por isso que o fenomenólogo poderá insistir em que os conteúdos da consciência são apenas os vividos
que formam suas partes reais, e jamais os objetos, que permanecerão sempre realmente separados e exteriores à
consciência, sem atribuir a isso qualquer interpretação metafísica. Esse resultado é uma consequência inevitável
da “purificação” fenomenológica, tal como Husserl a exerce, por exemplo, em relação aos atos ou vividos
intencionais: dados na esfera psicológica, eles tornam-se “puramente fenomenológicas” quando a ideação elimina
“toda apreensão e posição de existência psicológico-empírica”; mas uma vez efetuado esse passo, entra em
consideração para o fenomenólogo apenas o “conteúdo fenomenológico-real (reell) desses atos” (LUII/1, 369), a
esfera da imanência real que define o campo da consciência fenomenológica assim como já definia o da
consciência psicológica. Quer a subjetividade seja psicológica, quer seja “pura”, ele terá sempre o objeto no
exterior de si, ela sempre se definirá como uma “imanência real” por oposição a uma “transcendência real”
(MOURA, 1989, p. 116-117).
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notada no texto que se destacou, como viemos fazendo frequentemente, é a mudança do termo
“empírico” que fora reduzido de “empírico pleno”3 na segunda edição, o que nos faz presumir
que lá na primeira Husserl ainda preservava sem sérias imbricações a experiência psíquica na
pertinência ao eu, ou seja, o eu estratificado da consciência só poderia ser empírico se a
consciência for empírica, pois não se poderia retirar nenhuma pureza do que é empírico. De
qualquer forma os esforços de Husserl em abstrair da consciência fenomenológica o eu puro
parecem não serem satisfeitos e isso mostra antes de tudo a necessidade ocorrente de Husserl
em corrigir a primeira edição depois da virada transcendental. Agora há que se averiguar se a
purificação do eu de fato aconteceu na primeira redução.
Colocada a dúvida a respeito da natureza científica da consciência interna, conforma
Husserl a elege para conduzir as análises das vivências intencionais durante toda a Quinta
investigação, depara-se agora com o que seria o centro essencial da tomada da consciência
como método descritivo, esse centro será a primeira redução fenomenológica que Husserl opera
segundo a ideação das vivências. Nota-se, entretanto que a estreiteza desse caminho é tão
sinuada que precisamente naquela passagem que o filósofo pela primeira vez desenvolve a
viragem eidética dos conteúdos descritivos aos conteúdos intencionais nos vividos de
consciência, há que se colocar em questão a validade científica desta primeira redução e que se
interessa neste caso é se esta redução de fato alcança a subtração psicológica do eu puro.
Neste segmento Husserl está por balizar a descrição dos momentos dos vividos de
consciência psicológica para deles filtrar a pureza ideal interessante a fenomenologia,
reproduzindo aquele movimento que se acabou de arrolar, de se alcançar da primeira
consciência psicológica a aquela segunda fenomenológica “purificada” (interna). Este
movimento consistiria em dispor o eu puro idêntico ao eu psíquico correlativo. Nisso “constitui,
por conseguinte, o conteúdo fenomenológico do eu, do eu empírico no sentido do sujeito
anímico. Da redução ao fenomenológico resulta esta unidade da “corrente de consciência”,
realmente em si mesma [...]” (HUSSERL, [1913] 2015, p. 306, grifo nosso). Antes de tudo,
chama-se aqui atenção para os destaques inseridos no texto, destaques que o próprio Husserl
sinaliza ao mudar o texto na segunda edição. A importância de prestar-lhes atenção, que não
seja repetitivo dizê-lo, deve-se ao motivo de notar o esforço de Husserl em apropriar as
Investigações ao contexto de Ideias I e estamos convencidos, como já demonstramos várias
vezes, de que as presentes Investigações se mostraram insuficiente antes ao projeto da
fenomenologia pura transcendental, somente essa razão já sustentaria nossa sugestão de que as
3

Cf. HUSSERL [1913] 2015, p. 304, N.T.
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tentativas de se alcançar qualquer pureza, aqui precisamente ao eu, foram fracassadas. Voltando
ao que se destacou, leu-se que fenomenológico é acréscimo da segunda edição, apontando que
na primeira edição a distinção entre conteúdo psicológico e conteúdo fenomenológico
importava tanto quando na segunda edição.
Mencionado, pois, o caráter científico importante à pretensão a esta primeira redução,
entende-se, como já ficou patente, que Husserl tem, antes de mais, duas tarefas a fazer:
descrever segundo a vivências reais [real] o caráter psicológico do eu empírico e depois
estratificar pela análise fenomenológica o eu puro. Todavia, o problema que se apresentou é se
a presente redução teria condições de operar a purificação eidética do eu até mesmo porque

Husserl parte dessa consciência psicologicamente decifrada para empreender a
“purificação” que levará à subjetividade fenomenológica. Mas sabe-se que essa
“purificação”– muito distinta daquela que será, posteriormente, a purificação
“transcendental” – se resumirá, na verdade, a um duplo movimento: a abstração do
corpo e a consideração da essência dos vividos, e não destes vividos como fatos
individuais” (MOURA, 2006, p. 42, grifo nosso),

mas ainda assim com um detrito psicológico. Mesmo porque se a pureza a qual Husserl almeja
alcançar nas Investigações tivesse obtido êxito, o que restaria a redução transcendental filtrar?
Tal resposta não pode ser obtida nesta obra, como se verá, além do mais Husserl não traz para
a revisão da segunda edição nenhum acrescimento ou adendo que mencione a epoché
fenomenológica.
À guisa de um em si mesmo, que não seria outra coisa senão aquela estrutura pura do eu
inscrita na subjetividade, Husserl busca uma unidade essencial entre duas esferas distintas
recipiente à subjetividade. Se partindo do eu-corpo que dever ser retirado da descrição das
vivências não poderá sobrar nenhum fato empírico para ser reenviado ao conteúdo de
consciência enquanto instância intencional do direcionamento perceptivo. Ou seja, a percepção,
agora aquinhoada ao essencial vivido e não ao fático não é dependente de um corpo orgânico,
mas ela está para além de uma estrutura natural. Que Husserl tenha deixado isso claro, ao que
se mostrará em breve não haverá dúvida.

II

Esta tentativa de Husserl em separar o eu-puro do eu-empírico, a consciência
psicológica da consciência fenomenológica tornou-se tão complicada e quase incompreensível
por causa de Husserl sublocar uma internalidade da consciência no eu empírico e dela querer
retirar algo de ideal e essencial. O filósofo chegou a acusar uma tentativa de “diferenciação”
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(NATORP, apud HUSSERL, [1913] 2015, p. 310) (empregada por Natorp), dos conteúdos de
consciência que fizesse do eu empírico “objeto no sentido de coisas” (Ibid., p. 310), o que seria
hereticamente condenável, e ao contrário disso deveria se tomar o eu fenomenológico enquanto
objeto de conhecimento aparecente a partir do “viver subjetivo”[...] “Estar-consciente é relação
com o eu” (Ibid. p. 309). Estas diferenciações que fazem do conteúdo objeto concreto,
psicofísico que seja, seriam pertinentes somente no campo da definição da Psicologia científica,
a qual por mais que se auto compreenda frutífera e acabada, Husserl crítica e rejeita. 4 Para
Husserl o eu e a consciência jamais podem se tornar objetos. Neste sentido a única diferenciação
possível à maneira da redução é aquela que “o núcleo fenomenológico do eu (do eu empírico)
é, com isto, formado por atos que lhe “trazem à consciência” objetos, “neles” o eu “dirige-se”
para o objeto respectivo” (Ibid., p. 311).
Mas então que seria essa diferenciação senão uma distinção entre conteúdos
psicológicos e conteúdos fenomenológicos da consciência? Mesmo se fosse uma só e mesma
coisa pertinente ao método da redução, Husserl parece não aceitar essa terminologia e prefere
rejeitá-la à revelia da análise fenomenológica do eu empírico, considerando satisfeita a
objetividade enquanto “se, sob o título de “conteúdo”, é, porém, visado um objeto qualquer
para o qual a consciência se dirige segundo o modo da percepção, da imaginação, da recordação,
do representar conceitual ou do predicar, etc.” (Ibid.). E dirá também mais, que “esse eu centro
de referência essa relação determinada do eu com um conteúdo seria, enquanto expressamente

4

Entre o §6 e o §8 houve um §7 que por questões interessantes Husserl decidiu por riscar na segunda edição de
1913, mesmo assim é oportuno para ao menos um alcance da compreensão da separação entre o objeto físico e o
objeto intencional, conforma já fora mais menos definido nas alturas do n. 2.4.1. (1ª camada – passagem do
conteúdo descritivo ao conteúdo intencional enquanto objeto intencional), e de forma mais alargada a separação
das Ciências da natureza e Psicologia. Nesta discussão a que Husserl se encontra faz-se presente o problema do
fenomenismo que circunscreve os conteúdos da percepção e concomitante da intenção, no melhor dos casos a uma
espece de objetivismo, ou seja, a coisa física visada na vivência intencional e na percepção é uma e mesma coisa
com o fenômeno. Ao contrário disso, Husserl fica nestes anos do lado da Psicologia descritiva aí adstrita a
fenomenologia, cabendo, pois, a descrever os “conteúdos de consciência [que] são conteúdos do eu, e, assim, terá
ela também a tarefa de investigar a essência real [real] do eu [...], a composição de elementos psíquicos num eu e,
mais além, o seu desenvolvimento e desaparição” (HUSSERL, [1900] 2015, p. 307. Husserl vê nos
encaminhamentos atuais (séc, XIX) entre o fenomenismo objetivista o perigo funesto para a Psicologia embarcar
no objetivismo que não distingue entre vivência e objeto. É interessante notar que além de fenomenista a Psicologia
científica incorreria em outras tendências discursivas conflituosas e dadas, de certo modo, por encerradas por
qualquer ciência que acompanhasse o decurso dos tempos, tais discursos são os metafísicos, cumprindo “a
exigência de uma “Psicologia sem alma [...] correspondente a exigência de uma “Ciência da Natureza sem
corpos” (Ibid. p. 309), sendo ainda fenomenismo. É aí estritamente aqui, entre Psicologia e sua tendência
naturalista objetivista que o filósofo de Investigações demarca a encruzilhada de separação das ciências e a
fenomenologia seria “tecnicamente” a terceira via, à ela cumprirá a tarefa de separação entre ciência natural e
ciência psíquica, entre vivência e não vivência. “A separação deve repousar sobre fundamentos puramente
fenomenológicos” (Ibid. p. 308) e de tudo que se colheu no interior do cumprimento da própria Psicologia não
sobrou mais nada que não fosse “a definição da Psicologia como ciência dos fenômenos psíquicos [que] não deve
ser compreendida de modo diferente da definição da Ciência da Natureza, enquanto ciência dos fenômenos físicos”
(Ibid.).
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notada, também objetivamente dada” (Ibid., p. 210) tanto para a Psicologia quanto para a
Fenomenologia. Por isso, em fim de conta parece que o problema da diferenciação entre
conteúdo e objeto do lado da fenomenologia parece em não persistir como problema maior
enquanto ponto de passagem do eu empírico ao eu puro.
Porém, se insistimos, resta a pergunta: em que sentido a fenomenologia aceita
objetividade do conteúdo descritivo da vivência que, a princípio, fora credenciado pela
psicologia? Se a resolução do problema persiste não satisfeita há que se perguntar se essa não
objetivação do eu no sentido de transforma-lo em objeto reificado seria também uma recusa
àquela objetivação científico-natural. Conceição responderia a isso dizendo que “para Husserl
“o eu no seu sentido habitual é um objeto empírico”, como qualquer coisa física sujeita à
intervenção científica” (2017, p. 18) e diferente disso o eu puro não é mais objeto no sentido
físico, mas unicamente no sentido de conteúdo de consciência captáveis eidéticamente. “Ou
seja, ele não possui outra unidade senão aquela que lhe é dada pela própria consciência. Além
disso, se separarmos o eu do seu conteúdo empírico descobrimos que a ele não corresponde
nenhum “conteúdo” de consciência” (Ibid.) porque os conteúdos objetivos do psiquismo
intencionados aos objetos reais não podem ser os mesmo conteúdos essenciais da consciência
pura fenomenológica, ainda que, como se verá, Husserl acabe por se render a ambos igualmente.
De qualquer modo esse problema cientifico-objetivo do eu-empírico irá com ele à exaustão.

Para clarificar a situação, não posso encontrar aqui nenhum outro caminho senão
submeter a uma análise fenomenológica o eu empírico e a sua relação empírica com
os objetos; daí resulta, então, necessariamente a concepção que defendemos acima.
Eliminamos o eu-corpo, que aparece como uma coisa física tal como qualquer outra,
e consideramos o eu espiritual, empiricamente a ele ligado, e que aparece como lhe
pertencendo. Reduzido ao dado fenomenologicamente atual, ele fornece a complexão
acima descrita de vivências captáveis reflexivamente. Esta complexão comporta-se,
relativamente ao eu anímico, analogamente a como, na percepção, o lado visto de uma
caixa externa percebida se relaciona com a coisa no seu todo. A relação intencional
consciente do eu com os seus objetos não posso compreender de um modo diferente
do que dizendo que pertencem à consistência fenomenológica total da unidade de
consciência precisamente essas vivências intencionais em que o eu-corpo, o eu
enquanto pessoa espiritual e, assim, o eu-sujeito empírico por inteiro (eu, o
homem) é um objeto intencional, e que estas vivências intencionais constituem, ao
mesmo tempo, um núcleo fenomenológico essencial do eu fenomênico (HUSSERL,
[1913] 2015, p. 310-311).

Esta passagem, embora continue sendo enigmático em sentido estrito, pode ser elegida
como a mais importante dentre todo o parágrafo oitavo precisamente porque Husserl pretendeu
com clarear todo aquilo que fora investigado a respeito da passagem do eu empírico ao eu puro.
Nota-se bem que esta redução, como deve ser corretamente chamada consiste em analisar os
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fenomenologicamente os conteúdos do eu psíquico em sua relação intencional com os objetos
da apreensão perceptiva. Veja-se que Husserl joga com diversos conceitos fenomenológicos e
que de certa forma não será possível leva-los a uma maior compreensão neste parágrafo, embora
eles tenham seus lugares no restante das Investigações. Mas com isso quer-se ver que Husserl
parece um pouco inseguro com os encaminhamentos desta investigação e isso não fica difícil
de se notar se se toma em primeiro lugar, o que mais nos salta à vista, a recolocação da
objetividade, que no começo da passagem era colocada como externa ao eu empírico e ao final
Husserl a circunscreve à constituição própria do eu empírico que agora é identificado ao objeto
intencional, o que fica-se por entender, ao que o próprio Husserl não dará melhor explicações,
ainda que este objeto intencional convenha ser entendido não como aquele objeto físico no
sentido de coisas, mas sim no sentido de conteúdo da visagem intencional a um objeto.
Com isso entende-se que o comprometimento intencional com o eu empírico continua
aqui por mais que Husserl parece reduzi-lo. Constata-se, pois, que embora o eu empírico (eucorpo, eu anímico, empírico, -ver alemão) seja reduzido ou se melhor aparece do outro lado da
viragem um homônimo espiritual, mas que continua, embora não sendo o eu psíquico, sendo
correlato empírico análogo. Aqui está o comprometimento daquela primeira purificação
eidética que Husserl empregou há pouco tempo, como se viu. Destarte, nado impede de se
afirmar que a correlação intencional entre o objeto intencionado e o eu empírico seja um resíduo
psicológico da intencionalidade, isto é, para além de todos os esforços a intencionalidade da
consciência ainda persiste na atitude natural empírica; o que não será possível na atitude
transcendental. Husserl parece aqui, de certa forma, reaproveitar os conteúdos de consciência
psicológica estratificados para a constituição do eu puro, mas, no entanto, o que se tem no eu
puro não é mais nenhum conteúdo real [real], e sim unicamente a intencionalidade. Pode-se
dizer que a intencionalidade é a constituição essencial do eu puro porque é o exercício reflexivo
de abstração do eu-corpo (eu-empírico) e não mais uma percepção psíquica do objeto intentado
numa vivência.
Todavia, o que se frisou na última passagem, conforme fora transcrita na segunda
edição, para além da intencionalidade das vivências concernentes a propriedade do eu
fenomenológico, foi o falseamento que Husserl comete em fundir na unidade nuclear dos
conteúdos de vivência as propriedades do eu como sendo uma duplicata, “eu-corpo, euespiritual, eu-sujeito”, como se pela análise fenomenológica se pudesse acessar diversas
regiões idênticas ou menos idênticas de um eu multifacetado e com isso pondo-se em risco as
distintas constituições essências do eu então duplicado. Se e eu-corpo continua sendo a base de
conteúdo para o eu fenomenológico, então, como já se acusou há pouco, a redução não pode
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ser completo, porque não seria possível extrair do empírico o essencial. E por fim, sob a égide
da intencionalidade Husserl acaba por reunir numa complexação.
Seria esse falseamento um dualismo à moda cartesiana pelo qual Husserl logrou
prejuízos a sua primeira redução? É o que defenderá Moura:

Ora, se a consciência é obtida por abstração, a passagem do fato à essência não me
dará senão o eidos de uma camada do mundo. Nas Investigações, o procedimento de
Husserl assemelha-se ao de Descartes, quando este fazia segregação da alma frente ao
corpo. Eis porque a fenomenologia de 1900 incorrerá nos mesmo erros de Descartes.
A consciência sobre a qual ela labora é um resíduo do mundo, assim como a alma
cartesiana será o resíduo da abstração do corpo. A consciência e o corpo formam uma
unidade psico-física, ambos são camadas pertencentes ao mundo, separados apenas
metodicamente (1989, p. 127).

Resta-nos agora saber se de fato pode se alcançar uma purificação adstrita da
consciência em relação a sua homônima psíquica. Tais medidas só poderão ser feitas a partir da
virada transcendental que recobrará para si, antes de tudo, o estatuto puro da consciência que
desejou-se alcançar nas Investigações, mas que há que se perguntar se fora efetivado. Tal dúvida
surge precisamente quando Husserl regride à tematização da psiqué insinuando uma
convalidação da estrutura psicofísica como predisposição da consciência pura. Com tal incurso
todas as camadas intencionais investigadas deverão ser reavaliadas a partir da filosofia
transcendental.
Destarte, estas últimas suspeitas levantadas surgiram a partir da inquirição da estrutura
do eu puro interna à consciência que em Investigações permaneceram inacabadas. Notar-se-á
logo que com tal insuficiência vários conteúdos da primeira fenomenologia poderão ser
afetados por uma mesma insuficiência da cientificidade possível que Husserl está a perseguir.
Não é em vão que Husserl sede ao esgotamento do domínio da esfera do eu puro nesta
Investigações, aqui ele parece se dar conta de que não é o lugar de expor a pureza
fenomenológica eu talvez porque faltasse ainda a ascensão transcendental para se viabilizar a
cientificidade possível do eu puro. Ver-se-á ainda que, ao que nos pareceu nessa tópica tão
destacada das demais vias de acesso a consciência intencional, o desfecho da objetividade
intencional enquanto tomo de cientificidade fenomenológica pareceu também ser colocado em
suspenção, no sentido da relação entre intenção e objeto físico, como fora passado há pouco e
se esta correlação fora nada mais que uma predisposição psíquico-real [real] apresentada pela
consciência. A verdade é que nestes textos aqui perseguidos e principalmente no que se seguirá
Husserl pareceu inseguro da natureza de tais análises, se reais ou puras (ideias), até mesmo por
causa do continuo recurso a uma descrição empírico-psíquica correlativa aos dados intencionais
atinentes ao eu puro e, se levado em conta também que o presente texto seja um adendo da
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segunda edição que, como bem se sabe, trata-se de revisões críticas que Husserl submetera
todas as Investigações Lógicas em vista da filosofia transcendental. Por isso Husserl fecha essa
tópica indeciso a seu respeito. É o que se lê ou quanto muito se deixa transparecer:

Adendo à 2ª edição. Seja expressamente sublinhado que a minha tomada de posição,
aqui realizada (e que já não aprovo, como já o disse), a respeito da questão do eu puro
permanece irrelevante para as investigações deste volume. Por mais importante que
seja essa questão, e por mais que o seja também enquanto questão puramente
fenomenológica, esferas de problemas extremamente latas da Fenomenologia, que
tocam, numa certa generalidade, os conteúdos reais das vivências intencionais e as
suas relações de essências com os objetos intencionais, podem ser submetidas a uma
investigação sistemática sem que se tenha de tomar, em geral, posição sobre a questão
do eu. As investigações presentes limitam-se exclusivamente a estas esferas
(HUSSERL, [1913] 2015, p. 312).

É seguindo esta “insegurança” de Husserl, que pode ser lida através do assumi-la como
irrelevante, que a pureza da subjetividade configurativa ao puro eu nas Investigações se dará
como que terminada, por falta de se alcançar os princípios transcendentais da consciência
reduzida pela epoché. Isso leva a esperar que a correlação intencional entre objeto e consciência
alcance uma região que não pode mais ser medida espaço-temporalmente e, ao contrário disso,
vise o “acontecer” do fenômeno descrito na vivência, por uma única vez, no fluxo da
consciência transcendental.

Considerações finais

Cabe-nos agora lastrear quais dificuldades se impuseram a partir da tópica do eu puro
em Investigações, veremos também que essas medidas serão a via possível para a viragem
transcendental. Por estas razões, partindo para a última fronteira que delimita a noética da
transcendental o problema que nos é apresentado, é o da subjetividade pura ou do Eu puro que
culminará no eu transcendental que amalgamará a nossa passagem para a filosofia
transcendental.
Não se concluiria este capítulo sem levantar mais perguntas do que afirmar respostas:
[...] quais os motivos dessa virada transcendental? Por qual razão o eu puro, do qual,
como vimos, não podemos encontrar uma referência nem função no quadro da
fenomenologia descritiva, se transmuta em algo necessário a uma nova fenomenologia
[...]? Para dar respostas a essas questões é que nos parece necessário analisar o
paralelismo entre o desenvolvimento do programa da fenomenologia e o papel nele
assumido pela subjetividade na figura do Ego transcendental (CONCEIÇÃO, 2017a,
p. 26).
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Delimitando-se, assim, pela via do eu puro, o limite entre a noética e a fenomenologia
transcendental.
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Abstract. Albert Camus (1913 - 1960) sought to bring philosophical reflection
closer to imagery representation through his novels. He believed that a purely
systematic method would not be able to encompass the complexity of human
issues, for this reason, aesthetics became the foundation of his philosophy. He
sought to find a balance between the rational and the sensitive and also between
history and its surpassing, through artistic creation. The central problem of his
reflection starts from the absurd, culminating in revolt and freedom. In this way,
these three basic concepts that appear in the essayistic work of our philosopher
find their crowning in the novels.
Keywords: Absurd, revolt, freedom.

Resumo. Albert Camus (1913 - 1960) procurou aproximar a reflexão filosófica
da representação imagética, através de seus romances. Ele acreditava que um
método puramente sistemático não seria capaz de abarcar a complexidade das
questões humanas, por esse motivo, a estética se tornou o alicerce de sua
filosofia. Ele procurou encontrar um equilíbrio entre o racional e o sensível e
também entre a história e seu ultrapassamento, por meio da criação artística. O
problema central de sua reflexão parte do absurdo, culminando em revolta e
liberdade. Dessa forma, esses três conceitos basilares que aparecem na obra
ensaística de nosso filósofo encontram seu coroamento nos romances.
Palavras-chave: Absurdo, revolta, liberdade.
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UMA PONTE ENTRE FILOSOFIA E LITERATURA
Apesar de rejeitar o título de filósofo, Camus procurou reaproximar a reflexão filosófica
da representação mitológica, revisitando as narrativas homéricas e estabelecendo nova
roupagem aos mitos gregos, especialmente, o mito de Sísifo. Na narrativa grega, Sísifo
foi condenado pelos deuses a empurrar eternamente uma rocha ao topo de uma montanha,
de maneira que a pedra rolasse novamente abaixo sempre que o cume era atingido. Nesse
movimento eterno de ida e volta - trabalho completamente estéril e inútil - Sísifo segue
cumprindo sua sentença. A essa condenação, Camus compara a condição humana e todo
o esforço despendido nas tarefas cotidianas, que resultam sempre em um destino comum
e irremediável: a morte.
Para além dos mitos, Camus procurou personificar em suas obras literárias aquilo
que para ele não poderia ser expresso exclusivamente através do método sistemático ou
racional, mas necessitaria do recurso sensível para atingir a sua completude. Para nosso
filósofo, a complexidade das questões humanas exige algo mais, por esse motivo a
estética acabou se tornando o alicerce de sua reflexão.
Camus dedicou seus esforços a um problema central, que para ele seria o mais
premente de toda a filosofia: “julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida” (CAMUS,
2020a, p. 17) e ainda, se seria necessário um sentido ou significação superior para
justificá-la. Qualquer outro problema filosófico seria posterior a essa reflexão em termos
de relevância, tendo em vista que, caso a resposta para o problema fosse negativa,
qualquer outra questão pareceria completamente insignificante.
Como responder, então, de forma meramente sistemática, a um problema que
envolve uma “sensibilidade absurda”? Camus sugere a arte, mais especificamente a
literatura, como solução para esse impasse. O romance seria capaz de exprimir as nuances
das indagações humanas de maneira que o interlocutor pudesse experimentá-las; o que
vai muito além de uma compreensão sistemática.
É claro que isso não significa rejeitar a racionalidade, muito pelo contrário, a
proposta de nosso filósofo estaria justamente na combinação entre o racional e o sensível.
Nesse sentido, a arte assume uma posição de centralidade no pensamento camusiano.
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É importante destacar que a pretensão de Camus não era construir romances de
tese, como fizeram os naturalistas. Para ele, a criação romanesca seria "a culminação de
uma filosofia muitas vezes não manifesta, sua ilustração e seu coroamento. Mas ela só se
completa pelos subentendidos dessa filosofia" (CAMUS, 2020a, p. 118).

ABSURDO, REVOLTA E LIBERDADE
O primeiro de nossos conceitos, o absurdo, é o eixo central por meio do qual Camus
constroi sua reflexão. O absurdo seria o próprio retrato da irracionalidade que brota da
relação entre o homem e o mundo: diante do caos da existência, não há resposta
satisfatória ao anseio humano. A absurdidade, por consequência, não estaria no homem
nem tampouco no mundo, mas na confrontação entre ambos. Ora, se "em toda parte o
absurdo nasce de uma comparação" (CAMUS, 2020a, p. 45), aqui não seria diferente. O
absurdo se revela justamente no “divórcio” entre o homem e o mundo, abarcando tudo o
que há de incompreensível nessa relação. Diante de uma vida maquinal, em dado
momento, o homem desperta para sua condição; esse sentimento se evidencia no exato
momento em que o ‘porquê’ se levanta. “Neste ponto do seu caminho, o homem se
encontra diante do irracional. Sente em si o desejo de felicidade e de razão. O absurdo
nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo” (CAMUS,
2020a, p. 42).
Camus estabelece uma distinção entre o sentimento do absurdo e a noção do
absurdo. Enquanto o sentimento seria uma sensação que poderia ser passageira quando
ignorada, a noção seria a apreensão dessa realidade inescapável. Ora, em face da
convicção acerca do absurdo, o que resta ao ser humano? O suicídio? Encerrar o absurdo
em sua própria morte? Pelo contrário, o suicídio, para Camus, seria uma negação e, por
isso, o extremo oposto da proposição que nosso filósofo pretende defender.
Essa rejeição do suicídio não se limita ao aspecto físico, Camus rejeita ainda o
que ele chamaria de suicídio filosófico. O suicídio filosófico é um salto de lógica, uma
passagem brusca do sentimento do absurdo à sua justificação ou transfiguração. O salto
seria nada mais nada menos, do que a autossupressão do pensamento, manifestando-se
sempre como negação. Essa modalidade de suicídio se apresenta com duas facetas
distintas: a religiosa (irracional) e a racional. Enquanto a perspectiva religiosa nega o
absurdo em face do divino; a perspectiva racional, por sua vez, partiria de uma filosofia
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de não significação do mundo, culminando, apesar disso, no encontro de um sentido ou
profundidade equivalente. Tendo isso em vista, para Camus, a negação seria “o Deus dos
existencialistas" (CAMUS, 2020a, p. 55). Enquanto alguns existencialistas, como
Kierkegaard, justificam o absurdo com base em especulações divinas, outros o
transfiguram ao reconhecer, de um modo ou de outro, a possibilidade de atribuir uma
significação ou sentido à existência.
Em oposição a essa perspectiva, Camus propõe a revolta como uma das poucas
posturas coerentes perante o absurdo, apontando para o “confronto perpétuo do homem
com sua própria escuridão. [...] Essa revolta é apenas a certeza de um destino esmagador,
sem a resignação que deveria acompanhá-la” (CAMUS, 2020a, p. 68). Não se trata, no
entanto, da negação de Deus. O homem absurdo é “aquele que, sem negá-lo, nada faz
pelo eterno” (CAMUS, 2020a, p. 81). Sendo a ‘criação’ o alvo central da revolta
metafísica, Deus acaba por se tornar o principal adversário do homem absurdo. “O
revoltado desafia mais do que nega. Pelo menos no início, ele não elimina Deus:
simplesmente, fala-lhe de igual para igual. Mas não se trata de um diálogo cortês. Tratase de uma polêmica animada pelo desejo de vencer” (CAMUS, 2019a, p.43).
É necessário destacar que revoltar-se, para Camus, não significa ter esperança,
nem tampouco representa uma solução para o absurdo. Essa postura de descontentamento
emerge, tendo em vista que, uma atitude de resignação seria inadmissível. Desse modo, a
revolta pode ser considerada, ao mesmo tempo, um ‘sim’ e um ‘não’. Ela diz ‘sim’ à vida,
ao passo que, diz ‘não’ às suas condições - por esse motivo, a revolta não poderia ser
negação, nem tampouco, aceitação do absurdo. Em outras palavras, ela é recusa, sem
jamais ser renúncia. A revolta é justamente o oposto da renúncia, ao passo que nega o
suicídio e a esperança. Ela é a manifestação da insatisfação constante do homem perante
a absurdidade.
Pode-se pensar, como expõe Camus, que o suicídio seria a consequência lógica
da revolta. Pelo contrário, para nosso filósofo, o suicídio seria a manisfestação máxima
da resignação. "À sua maneira, o suicídio resolve o absurdo. Ele o arrasta para a própria
morte mas eu sei que, para manter-se, o absurdo não pode ser resolvido. Recusa o suicídio
na medida em que é ao mesmo tempo consciência e recusa da morte" (CAMUS, 2020a,
p. 68). Revoltar-se, portanto, exige lucidez e coragem, em todas as suas instâncias.
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No ensaio O Homem Revoltado, Camus apresenta dois tipos de revolta: a
metafísica e a histórica. A primeira expressaria o descontentamento com a própria
existência, o que nosso autor descreve como “o movimento pelo qual um homem se
insurge contra a sua condição e contra a criação. [...] O movimento de revolta surge nele
como uma reivindicação de clareza e de unidade. A mais elementar rebelião exprime,
paradoxalmente, a aspiração de uma ordem” (CAMUS, 2019a, p. 41 e 42). O revoltado
metafísico se insurge contra um mundo fragmentado, reclamando-lhe a unidade. A revolta
histórica, por sua vez, expressaria um descontentamento social, em que o homem se volta
contra seu estado de escravidão; a revolução que se segue seria apenas a consequência
lógica da revolta metafísica.
No mesmo ensaio, nosso filósofo sugere que a revolta poderia culminar em dois
tipos de expressões: a criação artística e a ação revolucionária. O artista, nesse sentido,
possui um papel social profundamente significativo na filosofia camusiana. Em seu
discurso de recebimento do Prêmio Nobel de Literatura em 1957, Camus deixa claro o
que considera ser os compromissos do artista frente à sociedade, sugerindo que o escritor
não pode abrir mão de seu papel social. “Quaisquer que sejam as nossas enfermidades
pessoais, a nobreza do nosso ofício sempre se enraizará em dois compromissos difíceis
de manter: a recusa de mentir sobre o que se sabe e a resistência à opressão”1 (CAMUS,
1957, p. 15). Nesse sentido, o artista ou o escritor não poderia se colocar ao “serviço
daqueles que fazem a história: ele está ao serviço daqueles que a sofrem”2 (CAMUS,
1957, p. 13). Por outro lado, o artista deve ter a liberdade de expressar a beleza e de recriar
o mundo para além de suas mazelas.
É essa liberdade “estranha” que Camus propõe, mais uma vez, na conferência
L’artiste et son temps (1957). Ora, “a liberdade é antes de mais nada uma atividade de
criação, e essa atividade de criação tem algo estranho: ela requer engajamento no mundo
precisamente por meio do desligamento”3 (KATE, 2019, p. 132). Para localizarmos o
alcance dessa liberdade, que não se limita à criação artística, mas encontra nela seu ápice,
é necessário, primeiramente, compreender que o pensamento camusiano é forjado por
limites. Como bem expressou Germano (2007, p. 7):
1

Traduzido do francês por Araújo (UnB).
Traduzido do francês por Araújo (UnB).
3
Os textos listados em inglês nas referências bibliográficas possuem tradução nossa.
2
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Camus ousou pensar os limites da razão e da ação humana na história
em um momento de hegemonia das esperanças de um racionalismo
totalizante. [...] Sua filosofia é um paradigma alternativo para a
racionalidade e para o engajamento ético-político, buscando um tênue
equilíbrio entre as exigências da história, o compromisso com a vida
singular e a restauração dos laços constitutivos entre os homens e o
mundo.

Pensar os limites na filosofia de Camus implica que o homem não se resume à
razão, nem tampouco à história. Por outro lado, ele não pode fugir às exigências da
história e da razão, é necessário, portanto, encontrar um equilíbrio entre ambas. Para Silva
(2000, p. 5), o que a arte visa “não é apenas a superação histórica mas o ultrapassamento
metafísico da condição humana”. Camus nos alerta que “a horrenda sociedade de tiranos
e escravos em que vegetamos só encontrará sua morte e sua transfiguração no nível da
criação” (CAMUS, 2019a, p. 355). Nesse sentido, o compromisso do artista com a
liberdade não é exclusivamente histórico.
Qual seria então o alcance dessa liberdade que poderia tanto se manifestar quanto
ser impulsionada por meio da criação artística? A liberdade sugerida por Camus parece
se localizar entre Nietzsche e Marx, entre a história e seu ultrapassamento. Portanto, ela
se encontraria entre os espíritos livres4 de Nietzsche e a realidade histórica apontada por
Marx5, porém sem atingir nenhum dos extremos. Para Camus, o super-homem de
Nietzsche admitiria uma divisão hierárquica e um poder de dominação dos mais ‘fortes’
sobre os mais ‘fracos’. Quando o homem reivindica para si um status de Deus, ele “se
arroga um poder de vida e de morte sobre os outros” (CAMUS, 2019a, p. 318), a exemplo
do facismo alemão6. Por outro lado, o socialismo proposto por Marx “visa libertar todos
os homens escravizando todos, provisoriamente. É preciso reconhecer-lhe a grandeza da
intenção” (CAMUS, 2019a, p. 319), porém seu resultado parece desaguar no mesmo

4

Para Nietzsche, “chama-se ‘espírito livre’ aquele que pensa de forma diferente do que se espera dele, em
virtude de sua origem, de seu meio, de sua posição e de seu ofício, ou em virtude dos pontos de vista
dominantes de sua época.[...] De resto, não é da essência do espírito livre ter maneiras de ver mais acertadas,
mas antes de ter-se desligado do que é tradicional [...]. Em geral, contudo, ele terá de seu lado a verdade ou
pelo menos o espírito da busca da verdade: ele procura razões, os outros, uma crença” (NIETZSCHE in
Humano, Demasiado Humano, p. 165)
5
Apesar das críticas de Camus, muitas vezes incompreendidas, acerca do proto-comunismo de seu tempo
e da dualidade presente no pensamento de Marx capaz de “misturar em sua doutrina o método crítico mais
válido com o messianismo utópico mais contestável” (CAMUS, 2019a, p. 247), Camus faz questão de
ressaltar que a exigência ética, base do sonho marxista, constitui a verdadeira grandeza de Marx - ele, como
ninguém, foi capaz de descrever as relações entre opressores e oprimidos e trazer à luz as injustiças sociais
por muito tempo submersas.
6
Ainda que distorcidas, as ideias de Nietzsche foram usadas para “legitimar” a dominação e o massacre.
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niilismo moral. A grandeza das intenções não legitimaria, para Camus, qualquer espécie
de violência.
Como solução, nosso filósofo aponta que “o homem pode permitir-se a denúncia
da injustiça total do mundo e reivindicar uma justiça total que ele será o único a criar.
Mas ele não pode afirmar a feiura total do mundo. [...] A arte contesta o real, mas não se
esquiva dele” (CAMUS, 2019a, p. 335). Nesse sentido, a liberdade, que encontra na
criação artística sua manifestação máxima, poderia ser compreendida como uma espécie
de autonomia. Autonomia em face das convenções humanas, que visa ultrapassar os
limites históricos, sem no entanto se desvincular deles.
É necessário destacar, entretanto, que Camus não possui nenhuma pretensão de
tratar o tema da liberdade metafísica, aquele que investiga a condição humana em si,
conforme fizeram seus contemporâneos. Ele não se interessa em diagnosticar se o homem
é ou não é realmente livre. Para ele, “o problema da ‘liberdade em si’ não teria sentido,
porque está ligado de uma outra maneira ao problema de Deus. Saber se o homem é livre
exige saber se ele pode ter um amo” (CAMUS, 2020a, p. 70). Ora, essa especulação
estaria fora do alcance do entendimento humano, portanto seria impossível determinar a
existência ou não de uma liberdade metafísica. O problema da liberdade, perante a ideia
de Deus, implica ainda no problema do mal. “A alternativa é conhecida: ou não somos
livres e o responsável pelo mal é Deus todo-poderoso, ou somos livres e responsáveis,
mas Deus não é todo-poderoso. Todas as sutilezas das escolas nada acrescentaram nem
tiraram de decisivo a este paradoxo” (CAMUS, 2020a, p. 70).
O que ele nos propõe, então, é uma ‘liberdade de espírito’ ou ‘de ação’- que parte,
antes de tudo, da noção do absurdo e da lucidez perante a morte. "O retorno à consciência,
a evasão para fora do sono cotidiano representam os primeiros passos da liberdade
absurda." (CAMUS, 2020a, p. 72). Essa disponibilidade permitiria ao homem esgotar o
campo do possível, ciente, no entanto, de todas as suas limitações. "Essa independência
nova tem um prazo, como toda a liberdade de ação. Não passa um cheque sobre
eternidade. Mas substitui as ilusões da liberdade, que se detinham todas na morte"
(CAMUS, 2020a, p. 73).
A pergunta que ainda resta é: como a arte ou a literatura poderiam de algum modo
favorecer o aparecimento dessa liberdade? A literatura poderia figurar como alavanca da

698

angústia. Para os existencialistas, a angústia7 seria a origem da liberdade. Camus, por sua
vez, parece querer despertar em seus leitores esse desconforto que é seu alicerce
primordial8. Talvez isso não seja tão nítido em um primeiro momento, mas de uma forma
ou de outra, podemos dizer que a semente da angústia será plantada no coração dos
interlocutores atentos.
Absurdo, revolta e liberdade parecem manter um diálogo constante na obra
literária de nosso filósofo. Dessa maneira, ele procura mesclar aquilo que pretende
representar com aquilo que pretende despertar em seus interlocutores. Representação e
estímulo se encontram em uma fronteira muito tênue, que sugere a manifestação artística
não apenas como expressão mas também como impulso da revolta e da liberdade.

7

“No seu significado filosófico, isto é, como atitude do homem em face de sua situação no mundo, esse
termo foi introduzido por Kierkegaard em Conceito de angústia (1844). A raiz da angústia é a existência
como possibilidade [...]. Ao contrário do temor e de outros estados análogos, que sempre se referem a algo
determinado, a angústia não se refere a nada preciso: é o sentimento puro da possibilidade. O homem no
mundo vive de possibilidade, uma vez que a possibilidade é a dimensão do futuro, e o homem vive
continuamente debruçado sobre o futuro. [...] Na filosofia contemporânea, Heidegger centrou na angústia
sua análise existencial. [...] A angústia constitui essencialmente o que Heidegger chama de ‘ser para a
morte’ [...]. A angústia como compreensão existencial possibilita ao homem transformar a necessidade em
virtude: aceitar como um ato de escolha a situação de fato que é o seu destino, situação que, sem a angústia,
ele procuraria inutilmente transcender. [...] Nesse sentido, Heidegger diz que a angústia ‘liberta o homem
das possibilidades vãs e torna-o livre para as autênticas’”. (ABBAGNANO, 2012, p. 64)
8
Mesmo com todas as críticas que Camus dirigia aos existencialistas, ele parece conservar a noção de
angústia como origem da liberdade.
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Abstract. In the history of psychoanalysis, the definition of the feminine is an
open question. This text addresses some of Lacan's observations on this theme
and the way he worked with the theme of femininity and the female Oedipus
complex. In order to understand Lacan's rereading of Freud's work, some of
Freud's ideas on this theme were also exposed.
Keywords: Psychoanalysis, femininity, Oedipus complex.
Resumo. Na história da psicanálise, a definição do feminino se mostra uma
questão que permaneceu em aberto. Neste texto, são abordadas algumas
observações de Lacan diante desta temática e a forma como ele trabalhou o
tema da feminilidade e do complexo de Édipo feminino. A fim de entender a
releitura que Lacan faz da obra freudiana, foram expostas também algumas
ideias de Freud diante deste tema.
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Introdução
A tentativa de definição do feminino é uma questão que ainda hoje traz pontos
conflitantes dentro do debate psicanalítico e está longe de se findar. De acordo com
Zafiropoulos, Dos Mares e Ceccarelli (2009) Lacan subverte esse tema no corpus
psicanalítico, resgatando a questão freudiana: “o que quer a mulher?”, pergunta de
Freud dirigida a Marie Bonaparte (JONES, 1970). Segundo os autores, Lacan não se
atém a um ideal materno ao final do complexo de Édipo feminino, como propõe Freud.
Ele direciona seu interesse à dimensão do desejo e do gozo para a mulher, separando a
mãe da mulher e desnaturalizando o desejo de maternidade, o que amplia as formas de
satisfação possíveis.
Para entender a que se referem essas outras formas de satisfação, se mostra
importante resgatar em quais escritos Lacan se ocupou em abordar o feminino e suas
particularidades. Soler (2005) indica que Lacan trabalhou com essa questão da
sexualidade feminina em dois momentos distintos de sua obra. Os primeiros artigos em
que aparecem seus enunciados sobre o assunto são: “A significação do falo” [1958] e
"Diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina" [1960]. Nesses escritos,
segundo a autora, Lacan permanece seguindo por uma direção parecida com a de Freud,
no entanto, em um segundo momento ele traz o tema pensando além do Édipo, nos
seminários “Mais, ainda” [1972-3] e em “O aturdito” [1973].

Discussão
Em “A significação do falo” [1958] é possível encontrar a noção de falo como
“significante organizador do campo do desejo” (BONFIM, 2014, p. 163). Já no início
deste artigo, Lacan pontua, assim como o fez Freud, a importância do complexo de
castração, afirmando que há uma função primordial ligada a ele: a função de nó em
estruturar os sintomas e na identificação do sujeito com uma posição sexual (feminina
ou masculina). Desse modo, o falo aparece como aquilo que é indispensável para pensar
como o sujeito se desenvolve.
Lacan (1998 [1958]) sustenta que a relação do sujeito com o falo independe da
diferença anatômica entre os sexos, mas que no caso da mulher existiriam questões mais
espinhosas a serem pensadas. Nesse momento é possível perceber que Lacan se atém à
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primeira relação do bebê com a mãe, para depois pensar na castração paterna ligada ao
Édipo. Até aqui se verifica uma correspondência com a teoria freudiana, em que há
também essa atenção para o momento pré-edípico das meninas. Porém, ambas as teorias
se mostram pouco conclusivas acerca dessa fase em questão.
Para Bonfim (2014), esse escrito (“A significação do falo”) demarca a tentativa
de Lacan em trabalhar a noção de falo como significante, ou seja, fora de uma
racionalidade apenas biológica, desvinculando-o do órgão genital. A autora afirma que
Lacan procura demonstrar que o falo como significante é aquilo que possibilita outros
significantes ganharem significação: “Seu padrão simbólico permitirá a equivalência
simbólica de outros objetos. Nesse sentido, o falo é o que garante aos objetos a
possibilidade de se comportar como equivalente na ordem do desejo, inseridos no
registro da castração” (BONFIM, 2014, p. 170). Desse modo, a castração aparece como
cena primordial para se pensar todo o desenvolvimento libidinal do sujeito e seu desejo,
sendo o falo o símbolo principal dessa operação.
A castração aparece como algo que possibilita um posicionamento subjetivo do
sujeito. Ela representa a entrada da criança no mundo da cultura, pois serve como
mediação diante da relação existente entre desejo e lei. Trata-se de um momento em que
a criança renuncia a seus desejos primários em prol de uma entrada na civilização.
Lacan aponta: “a castração não pode ser deduzida apenas do desenvolvimento, uma vez
que pressupõe a subjetividade do Outro como lugar de sua lei” (LACAN, 1998 [1960],
p. 741). Uma questão que emerge aqui diz respeito a esse Outro que é mencionado,
estaria o autor se referindo à castração proporcionada pela figura materna ou pela
paterna?
Já em “Diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina” [1960],
Lacan se volta totalmente para o tema do feminino, mas o falo prossegue aparecendo
como um conceito-chave para se pensar o desenvolvimento libidinal. Ele propõe um
levantamento de fatos em seu escrito, dividindo-o em três pontos: 1) investigar os
fenômenos relacionados ao coito para as mulheres, como por exemplo: a mudança que
se verifica do gozo clitoridiano para o vaginal (mudança de zona genital); 2) pensar a
subordinação desses fenômenos diante do desejo e seu aspecto inconsciente e 3) as
implicações da bissexualidade psíquica, já proposta por Freud como geral para ambos os
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sexos. É possível perceber que Lacan não resolve a posição feminina através da inveja
do pênis apenas; o que ele parece propor, nesse texto, é um levantamento das questões
que já existiam em Freud diante desse assunto.
O tema da sexualidade feminina permanece no “Mais ainda” (1985 [1972-3]),
Seminário 20 de Lacan. É nesse momento que ele desenvolve um pensamento em que a
mulher não aparece toda inscrita na norma fálica. A partir disso, ele elabora o gozo
feminino de modo mais específico, preconizando uma leitura que o coloca além do
Édipo. O gozo feminino aparece como suplementar à função fálica e, é válido pontuar,
Lacan escolhe o termo “suplementar” e não “complementar”, como ele próprio sinaliza,
pois se trata de um gozo que foge da proposição fálica própria do Complexo de Édipo
masculino, isto é, se encontra para fora dele. Dylan Evans em seu “Dicionário
introdutório a psicanálise lacaniana” (2006) afirma que:
Lacan admite que há um gozo especificamente feminino, um “gozo
suplementar” (S20, 58) que está “além do falo” (S20, 69), um gozo do Outro.
Este gozo feminino é inefável, pois as mulheres o experimentam, mas não
sabem nada sobre ele (2006, p. 117).

Essa admissão de Lacan de que existe um gozo do Outro denota o lugar que a
menina ocupa no funcionamento do Complexo de Édipo, como esse Outro do menino.
Bassols (2017) traz uma cena ilustrativa interessante para entender essa relação: “um
homem dança o tango com uma mulher. Uma mulher dança o tango com ela mesma” (p.
6). Isso significa afirmar que não há uma reciprocidade na relação, a mulher se
confronta com a falta desse Outro para si. Lacan (1998 [1960]) chega a dizer: “o homem
serve aqui de conector para que a mulher se torne esse Outro para ela mesma, como o é
para ele” (p. 741). Nesse ponto surge a pergunta de Bassols (2017): a mulher poderia
dançar com ela própria sem que isso dependa de ser através do homem? Essa questão
traz consigo uma dúvida que ronda até hoje o meio psicanalítico: do que se trata esse
feminino que Freud e Lacan tentaram decifrar? Existe a possibilidade de pensar a
subjetividade da mulher sem referenciá-la sempre ao homem?
Para Valas (2001), não se trata de dizer que a mulher é privada do gozo fálico;
na verdade ele se mostra a porta de entrada para seu outro gozo. Já com relação ao
homem, seu gozo fálico seria um fechamento, isto é, um empecilho para que ele goze de
outra maneira. O autor aponta que esse gozo feminino e o masculino não se
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entrecruzam, assim como na dança de tango proposta por Bassols, ou seja: não há
relação possível entre eles.
Apesar dessas colocações acerca do Édipo feminino e suas reverberações, para
Bonfim e Vidal (2009), não houve uma recusa, por parte de Lacan, da proposição
edípica em si, mas a percepção de que a lógica do todo-fálico produz somente a posição
masculina, pois a feminina não é toda inscrita na função fálica: “Não-todo quer dizer
que o ser feminino está submetido a um outro gozo, o suplementar, que não está
excluído da referência fálica, mas que antes a ultrapassa” (BONFIM; VIDAL, 2009, p.
545). Em outras palavras: a premissa edipiana sustenta somente a posição masculina, a
partir da angústia de castração e suas repercussões no campo psíquico, mas não dá conta
deste não-todo feminino, que escapa a essa lógica.
Os autores também se preocupam em pontuar a importância em não confundir as
posições feminino/masculino com as distinções anatômicas, de modo que “todo-fálico”
e “não-todo” não estão estritamente relacionados a macho ou fêmea, mas sim a posições
adotadas diante dessa lógica, como coloca Lacan (1985 [1972-3]): “Todo mundo sabe
que há mulheres fálicas, e que a função fálica não impede os homens de serem
homossexuais” (p. 97).
A mulher também está assujeitada à castração, mas, diferentemente do homem,
ela não está toda referenciada pela castração: “a mulher é não-toda referida à castração,
de modo que nem tudo em uma mulher está submetido a lei do significante” (BONFIM;
VIDAL, 2009, p. 546). Isto é, enquanto o homem possui o percurso do significante da
castração, para o caso da mulher há um vazio, falta um significante que fundamente um
traço identitário da mulher. Daí o aforismo lacaniano “A mulher não ex-siste” (LACAN,
2003 [1973], p. 536), pois não há um significante próprio que represente as mulheres em
sua totalidade. Lacan (2003 [1974]) acrescenta posteriormente: “Não digo que as
mulheres não existam” (p. 559), com isso, o autor parece tentar reiterar que o que não
existe é o significante d’A mulher em uma universalidade.
A fim de entender se esta leitura de Lacan se mostra complementar a de Freud, é
necessário realizar um retorno à obra freudiana nesse momento. O tema da feminilidade
percorre toda a obra de Freud, aparecendo explicitamente nos textos: “Estudos sobre a
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histeria” [1892], “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” [1905], “Algumas
consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” [1925], “Sexualidade
feminina” [1931], “Feminilidade” [1933].
Nos estudos sobre pacientes histéricas ocorre uma importante demarcação: o
lugar que a mulher ocupava na sociedade ocidental naquele momento e como isso se
relacionava com a sintomática que essas pacientes apresentavam. As indagações que
surgem através dessas mulheres representam também o marco inicial da psicanálise,
quando Freud desenvolve a ideia de um processo patológico representacional (FREUD,
1895/2016), isto é, quando ele percebe que os sintomas histéricos, as conversões,
funcionavam como se fossem independentes da anatomia. Isso nos leva a um corpo
doente por representação simbólica e não por uma lesão propriamente dita. É nesse
momento que Freud se afasta do campo da neurologia e inicia a elaboração de uma nova
compreensão sobre a psicopatologia.
Nesse período a histeria foi compreendida através da teoria da sedução, a qual se
apoia em uma ideia de cena de sedução real para explicar a sintomática das histéricas. O
trauma que elas traziam à análise estaria relacionado com cenas sexuais precoces e
vivenciadas de forma passiva, isto é, se daria em um momento em que elas não
possuíam aparato psíquico para elaborar esses conteúdos sexuais. Segundo Laplanche e
Pontalis:
Dizer que a cena de sedução é vivida passivamente não significa apenas que o
sujeito tem um comportamento passivo nessa cena, mas ainda que a suporta
sem que ela possa evocar nele qualquer resposta, sem que ela faça eco a
representações sexuais: o estado de passividade é correlativo de uma nãopreparação (LAPLANCHE e PONTALIS, 2001, p. 470).

Esta teoria logo foi descartada por Freud, pois houve a percepção de que não se
tratava de cenas reais em todos os casos clínicos, mas construções fantasísticas. Birman
(1999) argumenta que, nessa primeira interpretação dos sintomas histéricos, aparecem
de forma clara as crenças que existiam no imaginário do século XIX, em que o feminino
apresenta-se atrelado à ideia de passividade, enquanto o masculino estaria regido por
qualidades da atividade, “o território do feminino se identificaria com os atributos da
passividade, da dor, do masoquismo e do corpo” (BIRMAN, 1999, p. 26). Com isso, é
possível identificar um primeiro momento em que aparece o tema do feminino dentro da
teoria psicanalítica.
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Após o abandono da teoria da sedução, passa-se a pensar a sexualidade ligada à
fantasia, o que a distancia de um entendimento baseado totalmente em preceitos
biológicos. Ainda assim, Birman (1999) afirma que essa divisão entre feminino-passivo
e masculino-ativo prossegue aparecendo na obra freudiana até os anos 30, onde então
surge o tema da feminilidade de modo mais rigoroso.
Em “Feminilidade” [1933], Freud (2020a) aponta que a natureza do feminino é
um enigma antigo. Ele se volta aos domínios da psicologia, afirmando que a
constituição do que é masculino ou feminino foge do aspecto puramente anatômico.
Nesse momento o autor começa a questionar a dicotomia masculino-ativo e femininopassivo: “As mulheres podem desenvolver grande atividade em diversas direções; os
homens não podem conviver com seus iguais se não desenvolverem um alto grau de
docilidade passiva” (FREUD, 2020a, p. 317). Ele cita exemplos em que aparecem
posturas ativas em mulheres e declara a importância da influência do meio social no
comportamento delas, de modo que elas são compelidas a uma posição socialmente
passiva; ou seja, fica evidente que as diferenças psíquicas entre homens e mulheres não
advêm somente das diferenças anatômicas entre os sexos, são atravessadas também pela
cultura.
Aparece um movimento de supressão da agressividade nas mulheres, que,
segundo Freud (2020a/1933), não ocorre apenas por pressão social, mas também seria
algo que lhe é imposto constitucionalmente. De modo geral, a feminilidade aparece no
meio desses dois campos: 1) a constituição orgânica marcada pela diferença dos sexos e
2) as condições sociais e culturais.
Dentro da obra freudiana não existe uma definição fechada para feminino e
masculino, Freud se propôs a pensar em aspectos ligados à maturação sexual, escolhas
objetais e em como homens e mulheres passam pela castração. Diante desses dois
caminhos (constituição orgânica e condições sociais) para se pensar a subjetividade da
mulher e o feminino na psicanálise, se mostra essencial resgatar como Freud abordou a
diferença entre os sexos.
Em um primeiro momento tem lugar a ideia de que os processos femininos
seriam análogos aos masculinos; entretanto, em “O declínio do complexo de Édipo”
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[1924] Freud (2020c) é enfático ao tratar sobre a diferença do caminho adotado pela
menina em relação ao menino diante do desenvolvimento sexual.
Nesse artigo, a dissolução do complexo de Édipo aparece mais bem estruturado
no caso dos meninos, em que, pela ameaça de castração e pela dimensão narcísica que
envolve o pênis, ocorre um abandono dos desejos edipianos. Freud (2020c [1924])
afirma que essa ameaça da castração se inicia quando o menino se depara com o órgão
genital feminino e a ausência de pênis nas meninas, pois, com isso, a perda de seu
próprio pênis se torna algo imaginável. Essa aceitação da possibilidade da castração
acarreta uma renúncia à satisfação ligada ao Complexo de Édipo:
Se a satisfação amorosa, no terreno do complexo de Édipo, deve custar o
pênis, então vai haver um conflito entre o interesse narcísico nessa parte do
corpo e o investimento libidinal dos objetos parentais. Nesse conflito vence
normalmente a primeira força; o Eu da criança se afasta do complexo de
Édipo. (FREUD, 2020c/1924, p. 251).

A energia sexual voltada ao objeto amoroso é abandonada e substituída, e a
autoridade paterna é introjetada para formar o supereu, assim, essa instância moral não
permite mais que a libido se volte novamente para o incesto. Essa energia libidinal
pertencente ao Édipo acaba por ser dessexualizada e sublimada, transformando-se em
impulsos de afeição.
Com relação ao Édipo nas meninas, Freud ainda traz algumas dúvidas diante da
mudança objetal nesse momento (da mãe para o pai), isto é, é preciso explicar como
ocorre o desligamento da menina com relação à mãe, seu objeto amoroso inicial, a fim
de entender porque ela se volta para o pai. No caso delas, afirma Freud (2020c/1924), há
uma inveja do pênis e um sentimento de inferioridade diante dessa falta. A solução que
ele apresenta está ligada a um substituto do pênis para a menina, a saber: um filho. No
entanto, é válido pontuar que Freud afirma que sua compreensão diante do
desenvolvimento das meninas nesse momento ainda é vaga e incompleta.
No ano seguinte, Freud (2020b) apresenta seu artigo “Algumas consequências
psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” [1925], onde ele explora um pouco
mais o amadurecimento sexual e psíquico da mulher e passa a pensar sobre a fase préedípica das meninas. Para Freud (1925/2020b) o complexo de Édipo nas meninas
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aparece como uma formação secundária, pois o complexo de castração o precede,
diferentemente do que ocorre nos meninos:
Enquanto o complexo de Édipo do menino cai por terra através do complexo
de castração, o da menina é possibilitado e introduzido pelo complexo de
castração. Essa contradição contém seu próprio esclarecimento, se
considerarmos que o complexo de castração sempre opera no sentido de seu
conteúdo, inibindo e limitando a masculinidade e promovendo a feminilidade
em cada caso (FREUD, 2020b, p. 269).

Uma questão que se apresenta aqui é como se dá o término do complexo de
Édipo das meninas, tendo em vista que a castração aparece como pré-condição para elas
e não como angústia frente ao desejo edipiano, como ocorre no caso masculino. Quanto
a isso, Freud voltou-se mais para colocações acerca do supereu das mulheres. Ele afirma
que a constituição do supereu feminino é enfraquecida, pois não há angústia ligada à
castração, ou seja, a menina não criaria essa instância de consciência moral ou de
autoridade da mesma forma que o menino. É possível perceber, então, que a formação
do supereu para Freud se mostra dependente de dados anatômicos e seus
desdobramentos no campo do desenvolvimento psíquico.
Diante desta questão sobre o supereu da mulher, Silveira (2021) aponta que
colocações freudianas que se destinam a demonstrar uma formação precária do supereu
feminino acabam por posicionar as mulheres em um lugar de inferioridade perante o
homem, corroborando e, em certa medida, naturalizando, um afastamento da mulher da
esfera pública.
O problema, a meu ver, não é o fato de a presença do órgão peniano ser
relevante ou irrelevante, mas a direção em que isso é tomado como relevante,
pois se trata de uma direção que pretende respaldar a inferiorização da
mulher; ou seja: valer-se do dado anatômico para com ele construir — como
se uma coisa se seguisse da outra — todo um conjunto de valores morais,
políticos e sociais, incorporando, reeditando e mesmo produzindo elementos
profundamente normativos (SILVEIRA, 2021, p. 8).

Em “Sexualidade feminina” [1931] Freud (2020d) destaca novamente que a
menina reconhece sua castração e volta a tratar sobre a questão da mudança objetal e do
complexo de Édipo. Nesse momento surge outra interrogação, que diz respeito ao fato
da menina abandonar sua zona genital inicial, isto é, o clitóris, para voltar-se à vagina.
Com relação à mudança de objeto amoroso, o autor afirma que o afastamento da
figura materna se dá acompanhado de hostilidade e aponta alguns motivos que geram
essa agressividade voltada à mãe: o desmame, a ideia de que não fora amamentada o
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suficiente pela mãe, proibições ligadas à masturbação. No entanto, há uma justificativa
que se destaca: o fato da filha perceber a mãe como castrada. O amor que antes era
direcionado totalmente à figura materna se dava devido à menina percebê-la como um
ser fálico.
Freud identifica a função fálica como a organizadora da sexualidade feminina
na medida em que será pelo desejo de ter o falo que se processará o acesso à
feminilidade. Esta só será “normal” se, após a menina se deparar com a
castração, assumir uma posição menos ativa e dirigir impulsos passivos ao
pai, ao qual se remete visando obter o atributo fálico (BONFIM E VIDAL,
2014, p. 541).

Com isso, é possível verificar que o devir feminino, para Freud, aparece
dependente da percepção da menina como castrada. O olhar da menina se volta à figura
paterna em busca de ganhar o falo; entretanto, durante essa operação, o falo muda de
configuração, passando a ser entendido como o desejo de ter um bebê desse pai. A
constituição da mulher passaria, então, pelo desejo em ser mãe.
Ainda nesse texto, Freud afirma que a resolução do Édipo feminino diante da
castração possui três saídas possíveis: inibição sexual, complexo de masculinidade e a
feminilidade. A inibição sexual consistiria em uma repulsa diante da sexualidade, a
partir da qual a menina, insatisfeita com a comparação entre seu clitóris e o órgão
masculino, acaba por abandonar suas atividades fálicas, tornando-se mais inibida. Já o
complexo de masculinidade seria uma afirmação da mulher de sua “falicidade”. Freud
(2020d [1931]) traz o exemplo das meninas que esperam ser gratificadas com um pênis
em algum momento e na vida adulta esse complexo de masculinidade apareceria na
forma de homossexualidade. A terceira saída, isto é, a feminilidade, é entendida ali
como uma substituição do desejo masculino de possuir um pênis por um desejo ligado à
maternidade e é exposta como o meio não patológico dentre as três respostas propostas.
Birman (1999) ressalta que, diante da questão da mulher, Freud manteve certas
posições que já existiam desde o século XVIII, em que ocorria uma espécie de extração
de feminilidade dos corpos das mulheres para a produção de uma figura da mulher
enquanto mãe. Ao indicar a feminilidade ligada à maternidade como uma saída não
patológica do complexo de Édipo feminino, Freud preservou a noção de mulher-mãe
que já existia. O autor também argumenta que, apesar de Freud manter certas posições
ligadas à figura da mulher como mãe, através de seus trabalhos com histéricas foi
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possível pensar a positividade do desejo feminino, pois ele ocupou-se de escutar a
dimensão desejante que aparecia nos sintomas corporais dessas mulheres.
É importante pontuar que vários outros teóricos do campo psicanalítico se
debruçaram sobre essa questão do feminino, contribuindo para novas análises em
relação a essa temática, tais como Van Haute e Geyskens (2017), propondo uma leitura
sobre o que existe na latência da teoria freudiana acerca da sexualidade infantil e do
complexo de Édipo. Os autores defendem que a psicanálise pode se encarregar de
formulações gerais sobre a natureza humana, mas que é preciso cautela e atenção às
formas neuróticas e culturais específicas. Eles defendem que o caso mais explícito de
uma generalização dentro da psicanálise seria a noção de complexo de Édipo.
Os autores pontuam uma tensão entre essa abordagem edipiana e uma
perspectiva patoanalítica ou de antropologia clínica na psicanálise. Essa visão
patoanalítica diz respeito a uma desvalorização da diferença entre normalidade e
patologia, isto é, as formas existentes de diagnósticos entendidos como distúrbios
psicológicos não se situam contra a normalidade, pois se trata de posições específicas
que existem também na vida interna normal; a diferença consistiria, então, em como
elas se expressam com mais intensidade na patologia.
Eles propõem que, no início da obra freudiana, não havia uma base edipiana para
se pensar a psicopatologia e que era mais presente uma perspectiva patoanalítica. No
entanto, após os estudos freudianos sobre neurose obsessiva e paranoia surgiu o
paradigma do Édipo com mais força: “Ele descobre o complexo de Édipo em seus
estudos sobre neurose obsessiva. De acordo com Freud, a problemática da (do desafio à)
autoridade paterna é central para a neurose obsessiva” (VAN HAUTE e GEYSKENS,
2017, p. 26).
Para os autores o complexo aparece ligado a uma sintomatologia da neurose
obsessiva, isto é, de ambivalência (amor/ódio) diante da figura paterna; segundo Van
Haute e Geyskens (2017), a problemática se inicia quando ocorre uma extensão desse
paradigma para demais casos, o que eles chamam de “edipianização da histeria” (p. 90),
de modo que ocorre uma amplificação que conduz o complexo de Édipo ao centro de
todas as neuroses e a uma progressiva falicização para se entender esse processo.
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Eles chegam a afirmar que, para o caso da mulher, “a natureza falôcentrica do
simbólico implica que no simbólico seu desejo pode apenas tomar forma nos termos de
um significante masculino” (VAN HAUTE e GEYSKENS, 2017, p. 150), o que
significaria que o lugar da mulher é pensado a partir de uma perspectiva do falo. O
questionamento que surge, então, é: o que é essa mulher e a ideia de
feminino/feminilidade fora desse domínio fálico?
Silva e Folberg (2008) afirmam que Lacan trabalha com a questão da
sexualidade através de duas posições: feminina e masculina, mas sempre demonstrando
que essas configurações não estão diretamente ligadas ao sexo biológico. Kehl (2017)
demonstra estar nessa mesma linha de pensamento quando afirma que a ética da
psicanálise traz consigo a compreensão de que conceitos como “homem” ou “mulher”
são construções mutáveis, de modo que não existe uma concepção transcendental ou
universal de mulher. A autora pontua que a modernidade propiciou a abertura para se
pensar a posição de sujeito para as mulheres, de modo que, a questão não se resume a: o
que é uma mulher? Mas, assinala Kehl, o que pode um sujeito sendo também mulher?
Zafiropoulos, Dos Mares e Ceccarelli (2009) afirmam que Lacan desenvolve
uma dialética ligada ao ser ou ter o falo, de modo a transformar o registro freudiano (ter
ou não o pênis) em um registro da satisfação. Com isso, os autores apontam como Lacan
realizou uma disjunção entre a figura da mulher e da mãe, trazendo à tona a dimensão
desejante da mulher e, com isso, contribuindo para uma desnaturalização do desejo
ligado a possuir um pênis ou a maternidade como substituta nessa operação.
(...) se este ideal que faz da mulher uma mãe é, frequentemente, o do homem
obsessivo, em contrapartida a todas as análises de mulheres e toda história
das mulheres, indica que tal ideal não é realmente o da mulher. Fazer passar o
ideal do homem como sendo o da mulher é correr o risco de contribuir para
manter – graças à força do ideal – a dominação masculina e a sua nocividade
em relação ao desejo. Daí a importância da subversão lacaniana da teoria da
feminilidade. (ZAFIROPOULOS, DOS MARES, CECCARELLI, 2009, p.
23).

Diante disso, é possível perceber que as teorizações acerca da feminilidade,
dentro do corpus psicanalítico, não se mostram totalmente unívocas. Lacan, ao realizar
esse retorno à teoria freudiana buscou pensar o desejo da mulher a partir de outro lugar
que não somente o da maternidade. Com isso, a questão colocada por Kehl (o que pode
um sujeito sendo também mulher?) pode se ampliar ao campo do desejo, isto é, é
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necessário pensar quais os desejos da mulher enquanto sujeito, e não somente enquanto
mãe.
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RESUMO

Michael Hardt é um grande estudioso contemporâneo da filosofia jeffersoniana. Em seus
textos, Hardt afirma que Thomas Jefferson sempre adotou a critérios democráticos para
conceituar a sua teoria política ideal para os americanos e ao fazer isso, assimilou a
filosofia de Jefferson com a de Lenin. Ao analisar os textos de Jefferson, é paradigmático
questionar se realmente o autor americano sempre teve o pensamento na democracia ou
na autogestão pois houveram momentos em que ele validou a monarquia como governo
justo. Nos seus escritos pré-independentistas (1774-1776), Jefferson inicia os diálogos
possibilitando a permanência da gestão britânica na América, inclusive afirma que o
sistema governamental inglês era amado pelos americanos. Nesse contexto, Jefferson
propõe diversas formas diplomáticas para resolver os crimes praticados pela coroa e
manter a fraternidade entre os continentes. Assim, é possível concluir que num primeiro
momento, Jefferson legitimava o sistema monárquico inglês como moderado e justo, e
com o passar do tempo, o autor americano revolucionou a sua teoria política e aderiu ao
sistema republicano como única forma justa de se governar.

Palavra-chave: Thomas Jefferson, Michael Hardt, democracia.
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ABSTRACT

Michael Hardt is a great contemporary scholar of Jeffersonian philosophy. In his texts,
Hardt states that Thomas Jefferson always adopted democratic criteria to conceptualize
his ideal political theory for the Americans and in doing so, he assimilated Jefferson's
philosophy with Lenin's. When analyzing Jefferson's texts, it is paradigmatic to question
whether the American author really always thought of democracy or self-management,
as there were times when he validated the monarchy as a fair government. In his preindependence writings (1774-1776), Jefferson began the dialogues enabling the British
administration to remain in America, even affirming that the English governmental
system was loved by the Americans. In this context, Jefferson proposes several diplomatic
ways to solve the crimes committed by the crown and maintain the fraternity between the
continents. Thus, it is possible to conclude that, at first, Jefferson legitimized the English
monarchic system as moderate and fair, and over time, the American author
revolutionized his political theory and adhered to the republican system as the only fair
way to govern.

Keyword: Thomas Jefferson, Michael Hardt, democracy.

INTRODUÇÃO

Os estudiosos contemporâneos confirmam que Jefferson era aderente ao sistema
republicano de governo, inclusive, há autores, como Michael Hardt (2007), que vão além
e, mesmo reconhecendo que “Jefferson não utiliza o termo ‘democracia’”, é inegável que
o espírito do pensamento jeffersoniano é democrático, a tal ponto que “podemos ler
democracia quando Jefferson adota o termo ‘republicanismo’” (HARDT, 2007, p. 19).
Para tanto, Hardt propõe uma análise retrospectiva do pensamento revolucionário
de Jefferson durante o século XVIII, por meio da leitura das declarações de independência
elaboradas por Jefferson ao longo da sua vida. Hardt não deixa claro quais seriam essas
declarações de independência (plural). Ao longo da análise do texto de Hardt, porém,
percebe-se que o autor compreende nessa pluralidade de declarações os escritos em que
Jefferson se manifesta sobre “o evento revolucionário”, isto é, sobre “a ruptura com o
passado e a destruição do antigo regime” (HARDT, 2007, p. 12), as quais constituem o
momento inicial da revolução (1774-1776).
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Para o período sugerido por Hardt, é possível destacar dois textos de grande
relevância histórica para compreender o desenvolvimento no pensamento de Jefferson,
sendo o primeiro em 1774 durante a Resolution Of Albemarle County no condado da
Virgínia, o segundo momento na proposta de constituição do Estado da Virgínia no ano
de 1776.
Assim, o objetivo desse trabalho é analisar criticamente a metodologia de pesquisa
usada por Hardt que, a priori, possibilitou a afirmação de que o pensamento de Jefferson
é inegavelmente democrático, utilizando-se como base teórica os textos escritos pelo
autor americano durante os anos que antecederam a revolução americana de 1776.

METODOLOGIA

Foi utilizado para a elaboração dessa pesquisa a revisão bibliográfica dos textos
de Thomas Jefferson denominados Resolution Of Albemarle Count, de 1774 e a
Constituição do Estado da Virgínia de 1776; bem como, o artigo científico publicado por
Michael Hardt no ano de 2007 intitulado “Thomas Jefferson ou a transição da
democracia” na revista “Lugar Comum”. Pelo método da leitura estrutural, foi traçado o
raciocínio crítico entre os textos de Jefferson e o texto de Hardt que possibilitou toda a
pesquisa.
Segundo Macedo Júnior (2017, p. 5-9), o método de leitura estrutural é essencial
para a leitura de textos teóricos complexos pois é capaz de fornecer técnicas de leitura e
análise destes textos. O seu elemento essencial é a atenção à estrutura lógica interna dos
textos, o seu caráter sistemático e orgânico. Sendo assim, neste tipo de leitura se admite
a premissa metodológica (ainda que provisória) de que um texto deve ser lido como parte
de um sistema coerente de argumentos, conceitos e proposições. Desta forma, o leitor
estrutural deve buscar compreender o texto a partir do sistema a que pertence, segundo a
ordem interna das razões, ou ad mentem auctoris, isto é, segundo a mente do autor,
recuperando, assim, o seu tempo lógico interno.

A ANÁLISE CRÍTICA DO REVOLUCIONÁRIO DEMOCRATA THOMAS
JEFFESON NA VISÃO DE MICHAEL HARDT

Hardt sugere interpretar a concepção jeffersoniana do evento revolucionário à luz
da ideia de “transição revolucionária” teorizada por Lenin. Como é notório, Lenin
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defende a abolição do Estado, a ser realizada não de maneira pontual, mas como resultado
de um período de transição, durante o qual o povo seria educado progressivamente ao
autogoverno até sua própria natureza ser, a tal ponto, transformada até que não seja mais
necessária uma distinção entre governantes e governados. A revolução seria realizada já
que o aparato estatal seria abolido, uma vez que se tornou supérfluo. Hardt lê o
pensamento de Jefferson como aperfeiçoamento da teoria leniniana da transição
revolucionária, à medida que
propõe uma nova concepção de transição, que pode ajudar o pensamento
revolucionário a contornar os atuais obstáculos. Ele reúne, provocativamente,
constituição e rebelião, por um lado; e transição e democracia, por outro. Em
outras palavras, para Jefferson, o trabalho da revolução deve continuar
incessantemente, reabrindo periodicamente o processo constituinte, através do
qual a população se prepara para a democracia através de práticas
democráticas. (HARDT, 2007, 11-12)

Assim como Lenin, Jefferson também seria movido a pensar no momento
revolucionário sob a forma de transição, haja vista o objetivo final, a saber, a realização
plena de um governo democrático: o Estado “é sempre um instrumento de opressão a
obstruir o caminho até o objetivo revolucionário de se criar uma nova e mais completa
democracia: não mais uma ‘democracia para a minoria, apenas para as classes
proprietárias, para os ricos,’ mas sim uma ‘democracia para os pobres, democracia para
o povo’”. Destarte, “a democracia que Lenin tem em mente é aquela em que as pessoas
têm a capacidade de se autogovernar ativa e coletivamente, administrando a economia,
organizando debates políticos e resolvendo os conflitos sociais, sem nenhum poder
pairando acima delas” (HARDT, 2007, p. 13-14).
A partir dessa chave de leitura, Hardt aponta como também Jefferson, em várias
ocasiões, defende a legitimidade da rebelião periódica ao governo, como forma de
manutenção da liberdade do povo pelo povo. Segundo Hardt, Jefferson defende que deve
haver rebeliões para manter a busca pela justiça viva no povo, mesmo que suas
reivindicações sejam respaldadas em ignorância pela falta de informação ou
conhecimento. O sentimento de injustiça deve ser expurgado de seus corações por meio
de uma revolta fundamentada em algo sólido ou não.
“As pessoas não tem como estar sempre bem informadas”, escreve a William
Short, prosseguindo no tema, “porém, sua ignorância não anula a virtude de
sua rebelião. Se eles tivessem permanecido quietos com seus equívocos”,
prossegue, “teria sido a letargia, dando os primeiros sinais da morte da
liberdade do povo”. (HARDT, 2007, p. 17)
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Tais rebeliões não se baseiam em lutas sangrentas, embora Jefferson não as
invalide, mas também é necessário haver revolução estrutural do próprio governo, pois o
constituinte deve, em tempos, alterar seus paradigmas constitucionais e legais. Para
Jefferson, conforme lembra Hardt, as leis e a constituição devem ser reexaminas pelo
menos a cada 20 anos, pois as mesmas já teriam por assim dizer esclerotizado,
transformando-se em uma força injusta. Os vivos ainda estariam respeitando as regras
dos mortos, e a terra e a liberdade, segundo Jefferson, pertencem exclusivamente aos
vivos, o que valida o pensamento de que deve haver novas leis periodicamente (HARDT,
2007, p. 18).
Mesmo tomando como sugestiva a leitura de Hardt – e já feitas salvas todas as
ressalvas que o próprio comentador explicita (torção terminológico-conceitual; leitura
retrospectiva e seletiva) –, cabe, contudo, destacar ao menos o pressuposto metodológico
nela implícito, provavelmente assumido também pela ocasião específica que origina as
reflexões de Hardt1 Assim, compreende-se que a interpretação de Hardt pode manter certa
validade só à condição de que os escritos de Jefferson sejam observados como um
conjunto e, de forma geral, ao longo de uma trajetória intelectual e política maior não
periodizada. Pela metodologia de pesquisa aplicada pelo autor, pode-se eventualmente
compreender que Jefferson é democrata por aprimorar avant la lettre o pensamento
revolucionário defendido por Lenin. Todavia, ao verificar Jefferson em uma pequena
linha de tempo, qual seja, os fatos que antecedem e fomentam a revolução americana
(1774-1776), não é possível fazer tal afirmação, pois abertamente, Jefferson defende
sufrágios realizados somente por homens e proprietários de terras, além de não tomar
explicitamente partido quanto à melhor forma de governo para os futuros Estados Unidos.
Dito de outro modo, parece-nos preciso tentar averiguar a especificidade teórica dos
escritos jeffersonianos do período revolucionário, antes de apontar se e em que medida
houve resquício deles na seguinte teorização política do americano2.
Na Resolution Of Albemarle Count, de 1774, Jefferson evidencia a insatisfação do
povo americano em face da Inglaterra e aponta traços de corrupção dos princípios básicos
1 Conforme assinalado pelos tradutores, “este artigo consiste na introdução de Michael Hardt à coletânea
de textos escolhidos de Thomas Jefferson intitulada The Declaration of Independence (Nova York: Ed.
Verso, 2007)”.
2 Nessa mesma direção metodológica, por exemplo, não ajuda para a compreensão de Jefferson em chave
democrática, o fato de que Jefferson e James Madison tenham fundado o partido democrático-republicano
em 1792, pois tal associação partidária já é o resultado de quase duas décadas de discussão política, cujo
cenário político era bem diferente daquele do período da declaração de independência norte-americana.
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do governo contra seus próprios governados. Porém, mesmo diante as abusividades,
Jefferson ainda não pretende romper a relação de tipo colonial existente entre a América
e a Inglaterra. Para posicionar essa afirmativa, é necessário analisar os argumentos
levantados por Jefferson na resolução de 1774, pois são fundamentais para apontarmos
seja para a consolidação da ideia de existirem liberdades políticas naturais invioláveis,
portanto, a serem reconhecidas também aos americanos; seja para o cunho ainda
reformista, não revolucionário nem independentista, das reivindicações. A resolução final
deliberada pela assembleia de Albermarle é significativa dessa orientação política.
Para lutar contra as abusividades da Inglaterra, a assembleia delibera pela
proibição de importação, em todo o território americano, de quaisquer mercadorias
oriundas da Inglaterra ou de países filiados ou submetidos à Coroa inglesa, pelo menos
até que o porto de Boston fosse novamente reaberto para o livre comércio3 (JEFFERSON
[1774], 1905, p. 45). Tais medidas de suspensão do comércio com a Inglaterra
permaneceriam até que a “lei de bloqueio do porto de Boston, os atos proibindo ou
restringindo manufaturas internas na América, atos que impõem quaisquer taxas de
commodities a serem pagas pela América e a lei que impõe restrições ao comércio
americano” fossem revogados. Em contrapartida, Jefferson oferece “que em tal revogação
será razoável conceder aos nossos irmãos da Grã-Bretanha privilégios no comércio que
possam compensar amplamente sua assistência fraterna, passada e futura”. (JEFFERSON
[1774] 1905, p. 45)
Ainda visando fraternidade entre os países, por um lado é necessário a Inglaterra
reconhecer os direitos básicos dos americanos aplicando tributação justa e concedendo
liberdade comercial, sendo que, por outro lado, como forma compensatória, os Ingleses
continuariam gozando de benefícios comerciais na América. Percebe-se, portanto, que
mesmo se tratando de reivindicações legítimas e formalizadas, as reivindicações da
assembleia de Albermarle ainda estão vinculadas ao reconhecimento de posição vantajosa
à metrópole inglesa e à manutenção da relação de dependência colonial.
Portanto, se por um lado Hardt compreende que o pensamento de Jefferson revela
em geral traços revolucionários e – por esse viés – democráticos, por outro lado, porém,
3 Segundo Michael A. McDonnell [2011, p. 19-23] a principal fonte de renda da Virginia era o cultivo e
exportação de tabaco. Devido as grandes despesas com a Guerra dos Sete anos [1756-1763], a Grã-Bretanha
fragilizou-se e encerrou as atividades de diversos bancos na Virginia, o que dificultou o cultivo e o mercado
virginiano. Mesmo com a ajuda de ricos fazendeiros como Thomas Jefferson, pequenos fazendeiros se
depararam com uma situação desesperadora pois não havia dinheiro o suficiente para investir nas futuras
safras. Seguindo-se das altas taxações e restrições de marcado, esses ricos fazendeiros moveram a
população fazendeira da colônia para os debates revolucionários.
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tal afirmativa sacrifica a especificidade dos escritos pertencentes justamente ao período
revolucionário da declaração de independência norte-americana. Ao afirmar que
Jefferson sempre teve pensamentos democráticos, Hardt ignorou o fato de que o autor é
“revolucionário” com a sua própria teoria de governo, pois, como tentamos apresentar,
em um primeiro momento, Jefferson ainda acreditou ser possível manter o vínculo
político entre a América e a Inglaterra, inclusive perdurando-se a relação de tipo colonial
desde que o rei e o parlamento restituíssem ao povo americano as liberdades
constitucionalmente garantidas. Somente após diversas tentativas frustradas de
reconciliação com a metrópole é que Jefferson desiste de defender que o sistema
monárquico pode ser justo e adere à forma republicana de governo, cujas regras e
princípios, ainda assim, nem sempre são perfeitamente verificáveis na proposta de
constituição para a Virgínia.
Pode ser possível que no final do século XVIII Jefferson seja abertamente um
defensor da democracia, conforme afirma Hardt, porém esse posicionamento seria,
eventualmente, o resultado de uma longa e constante reanalise de sua própria teoria
política, ou seja, fruto de uma renovada construção do seu pensamento. Portanto, não
parece correta, ou, ao menos, parece precisar de muita pormenorização a já citada
afirmação de Hardt de que “podemos ler democracia quando Jefferson adota o termo
‘republicanismo’” (HARDT, 2007, p. 19), sobretudo se – como Hardt propõe – a própria
noção de democracia é por sua vez viabilizada por uma teoria da revolução. Reafirma-se
que em nenhum trecho da declaração de independência Jefferson assume qual seria a nova
forma de governo adotada pelos americanos, pois, conforme visto, suas reivindicações
eram, em suma, recuperar a liberdade dos americanos e restabelecer os seus direitos
básicos, os quais lhes foram privados em razão das reiteras práticas despóticas da
Inglaterra.
Nesse momento, ou seja, até a declaração de independência, Jefferson parece não
assumir papel democrático, mas tão somente busca reestruturar o equilíbrio
constitucional. Na proposta constitucional para o Estado da Virginia de 1776, que propõe
a consolidação de um legislativo forte, composto pela câmara dos representantes e pelo
senado, Jefferson delimita qual é o público votante, ou seja, quem poderia eleger os
representantes do legislativo, que por sua vez, nomeariam o chefe do poder executivo,
chamado de administrador. Jefferson diz:
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Todas as pessoas do sexo masculino de maior idade e sã consciência, com uma
propriedade de 1/4 de um acre de terra em qualquer cidade, ou em 250 acres
de terra que façam parte da colônia rural, e que tenham mantido seus débitos
com o governo em dia nos últimos [três ou dois] anos, terão direito a dar seu
voto nas eleições nos seus respectivos representantes. (JEFFERSON, [1776],
1905, p. 107)

Assim, limitar o direito ao voto para tão somente os homens que eram
proprietários de terras, ou seja, aqueles que detêm uma “fortuna” parece contradizer com
toda evidência ao pensamento revolucionário de Lenin. Mais simplesmente, o que aqui
parece ser contradito é o próprio diagnóstico que Hardt propõe ao ler na contribuição de
Jefferson uma ultrapassagem dos gargalos da teoria da transição revolucionária leniniana:
o elemento mais frágil da noção de transição defendida por Lenin – a qual
poderia figurar na descrição de algumas das tragédias da experiência soviética
– reside na separação radical entre meios e fins, entre a forma de um governo
de transição e os objetivos revolucionários. Eis o ponto em que Jefferson pode
nos ajudar a dar um passo além do impasse do pensamento revolucionário.
(HARDT, 2007, p. 15)

Como, para Jefferson, se daria a coincidência entre a sua forma de governo de
transição revolucionária a qual prevê consistentes limitações ao sufrágio, com o objetivo
revolucionário de Lenin, a saber, o autogoverno democrático? Talvez seja pouco
cauteloso e, ao mesmo tempo, pouco adequado notar que, embora o apelo pela
predominância popular seja verificável nos escritos jeffersonianos durante o período
revolucionário, notadamente a proposta constitucional para o Estado da Virgínia e a
declaração de independência, Jefferson, nesse momento histórico, não adere a uma
concepção democrática do Estado.
Reforça-se que Jefferson, nesse momento histórico, não se interessa na definição
exata de qual sistema os Estados Unidos adotariam após a independência 4, ainda assim,
podemos observar a relação entre os dois escritos jeffersonianos de 1776: o objetivo da
Declaração de independência não é o de estruturar um novo governo, mas tão somente o
de desvincular as colônias de uma dominação que tinha se tornado injusto; já a
constituição da Virginia estrutura uma nova forma de governo para aquela colônia, a qual

4 Nos anos que se seguiram, Jefferson foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na França, motivo esse
que o retirou das discussões sobre qual seria o novo sistema de governo para os americanos. Essa discussão
é melhor apresentada na obra O Federalista de James Madison, Alexander Hamilton e John Jay (a obra
conta com 85 artigos, sendo que desses, 51 foram escritos por Hamilton, seguindo-se de Madison com 29
e por fim John Jay com 5). Em suma, os autores não descaracterizavam a relevância da Câmara dos
Representantes, porém acreditavam que o governo seria justo se houvesse um executivo forte, o que se
assimilava com o sistema monárquico inglês. (PACHECO, 2013, p. 6-20)
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comprova a adoção republicana jeffersoniana que reverbera também na Declaração de
independência, mesmo que não explicitamente. Conforme já frisado, essa afirmativa nos
parece encontrar respaldo no desdobramento que o posicionamento ideológico e teórico
de Jefferson assume ao longo da década de 70, pelo qual parece razoável defender que
Jefferson é orientado ao republicanismo pela constatação gradual da irreversibilidade da
corrupção da monarquia inglesa, isto é, pela convicção de que a monarquia assim como
realizada na Grã-Bretanha da época, abandonara uma atuação moderada. Resumindo
trivialmente, o republicanismo se apresentaria a Jefferson como forma de governo que
garante um regime moderado, portanto, justo.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar dois dos textos de maior relevância filosófica-polícia de Jefferson
durante o período pré-independentista (1774-1776), percebe-se que Hardt foi precipitado
ao concluir, por meio de aplicação de uma metodologia generalista e global, de que
Jefferson sempre teve pensamentos democráticos, e onde se lê “republicanismo” entendese “democracia”. Nota-se o contrário, Jefferson sempre esteve em constante evolução
política, aprimorando seu posicionamento e a sua filosofia a cada situação que vivia
durante os momentos de revolução e guerra.
Inicialmente, no ano de 1774, percebemos um Jefferson que busca tão somente a
paz entre os continentes. Ele aponta, expressamente, a possibilidade de manter a
fraternidade entre a América e a Inglaterra, mas não como parceiros econômicos, mas
regidos sobre um mesmo governo, como sempre foi. Após as incansáveis tentativas de
reconciliação, Jefferson assume um novo posicionamento. Para o autor, a monarquia já
não poderia ser aceita como um governo moderado e justo, mas tão somente formas
republicanas de governo alcançariam a justiça por meio da separação dos poderes.
A concepção democrática jeffersoniana defendida por Hardt, ou seja, de
autogestão e liberdade política a todos, pode ter surgido durante algum momento da
história, o que neste trabalho cogita-se ser após a publicação da obra O Federalista. Mas

5 A cautela com que Jefferson trata da questão da forma de governo é mostrada, por exemplo, pelo fato de
que Jefferson compreende que adotar nesse momento um sistema de governo igual para todas as colônias
poderia causar ulteriores conflitos e desestabilizar a relação entre as colônias, que, após a independência,
se tornaram independentes não só da antiga metrópole, mas também umas das outras. Como é notório, foi
necessário que todas as colônias ratificassem a constituição republicana americana de 1787, conforme
exposto em grande parte na obra O Federalista.
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ainda assim, trata-se de uma nova evolução do pensamento de Jefferson, e não um
posicionamento que o autor sempre carregou consigo na história. Logo, é razoável a
conclusão de que Hardt não alcançou suficiência em sua metodologia de pesquisa que o
levou a confirmar que Jefferson sempre foi um democrata, pois os relatos históricos e
filosóficos do próprio autor americano contradizem essa afirmação.
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Abstract. This work intends to approach how political representation can be
understood in Burke from his work “Reflections on the Revolution in France”.
For this itinerary, we intend to keep as a background some possible
interpretations of the Burkean work. According to Florenzano, Burke's
biographical controversies and his apparent breaks with his own ideas present
the “Burke Problem”.
Keywords: representation, freedom, Burke.
Resumo. Este trabalho pretende abordar de que forma a representação política
pode ser entendida em Burke a partir de sua obra “Reflexões sobre a Revolução
em França”. Para esse itinerário pretendemos manter como pano de fundo
algumas interpretações possíveis da obra burkeana. Segundo Florenzano , as
controvérsias biográficas de Burke e suas aparentes rupturas com suas próprias
ideias apresentam o “Problema Burke”.
Palavras-chave: representação, liberdade, Burke.
.

1. Introdução
Nesse artigo busco compreender melhor a discussão em torno da representação
política em Burke. Nosso recorte mobilizará o pensamento do político e filósofo
irlandês Edmund Burke em sua obra “Reflexões sobre Revolução em França” acerca da
representação política, com o apoio de alguns comentadores como Modesto Florenzano
e seu admirador Wiston Churchill pretendemos abordar alguns aspectos fundamentais
da filosofia política de Burke.
De início pretendo apresentar alguns aspectos básicos da concepção burkeana de
representação: quais deveriam ser os representantes e qual princípio guiaria o trabalho
político. Referente aos dois aspectos aqui levantados, nos deteremos com mais ênfase
ao segundo. Nesse sentido, além de apresentar as características do político compatível
com o princípio de Burke, devemos nos atentar ao próprio princípio que guiaria a
atividade política. Na tentativa de responder a primeira questão devemos buscar
entender como Burke concebe uma crítica à eleição e uma representação mais direta. “A
eleição destruiria completamente a unidade, a paz e a tranquilidade desta nação”
(BURKE, 1982, pg.59).
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A citação acima se coloca num contexto onde Burke critica o princípio de
escolha dos governantes proposto por Dr. Price, por isso o autor afirmar sua repulsa ao
modo representativo estabelecido por eleições. Ora, é necessário resguardar o princípio
do acordo geral da comunidade, o pacto estabelecido pela Revolução Gloriosa não
fundou a escolha como um critério para a sucessão ao trono, pelo contrário, segundo
Burke, a comunidade inglesa optou pela hereditariedade como esse critério de sucessão.
Assim complementa Burke:
A lei de transmissão hereditária da coroa aparece-lhe como um de
seus direitos, não como um de seus deveres; como uma vantagem,
não como um abuso; como uma garantia de suas liberdades, não
como selo de sua escravidão... a transmissão pacífica da coroa
aparece-lhe como garantia da estabilidade e perpetuidade de todas
as outras partes de nossa constituição (BURKE, 1982, pg.64).
Apesar de defender a hereditariedade da coroa, Burke assinala para um princípio
distinto daqueles que a defendem por um princípio divino e imprescindível. Para ele,
não existe nenhum modelo político que se estabeleça de forma absoluta. Aqueles que
defendem a monarquia apelando para uma concessão divina cometem o mesmo erro
daqueles que defendem a eleição como único modo legítimo de se instituir o soberano.
Burke continua criticando Dr. Price em relação ao direito dos homens em derrubar
soberanos, nesse sentido Burke alerta que a revolução desfaz o pacto e cria um ambiente
quase sempre de violência. Nesse ambiente a revolução seria a última alternativa para
homens inteligentes e necessitaria de um ambiente de anarquia que prepararia o terreno
para um novo pacto.
A simples ideia de inventar um novo governo é suficiente para
nos encher de repulsa e horror. Desejávamos, quando da
Revolução, e desejamos ainda derivar do passado tudo o que
possuímos, como uma herança herdade de nossos antepassados.
Sobre o velho tronco de nossa herança, tivemos o cuidado de não
enxertar nenhuma muda diferente da árvore primitiva (BURKE,
1982, pg.67).
Para Burke conservar sempre traz algo de novo e a novidade sempre traz algo do
antigo, o governo deve ser algo constante e estável, portanto, não pode se basear em
invenções especulativas da razão. Para ele é necessário se espelhar na natureza e
respeitar as instituições fundadas assim como devemos respeitar uns aos outros.
Conservar as instituições significa cuidar do acordo geral expresso no pacto e manifesto
na liberdade herdada dos antepassados.
Após oferecer críticas aos três aspectos defendidos por Dr. Price, Burke passa a
atacar diretamente o movimento revolucionário francês. A participação de insolentes no
poder, a ruína de um soberano de maneira aterrorizante, que segundo ele jamais fora
visto nem mesmo diante do facínora tirânico mais sanguinário e ilegítimo, são alguns
dos aspectos levantados por Burke. Ao falar sobre os membros da assembléia e a
respeito dos primeiros eleitos na França revolucionada, Burke inicia sua crítica e
apresentação de quem deveriam ser os políticos. “A sabedoria e a virtude podem muito
vem ser objeto de sua escolha, mas a sua escolhe não confere nenhuma e nem outra
àqueles sobre os quais ele estende suas mãos constrangedoras” (BURKE, 1982, pg.75).
Para Burke o sistema proposta na Revolução francesa se configuraria como um
tráfico de políticos, onde os representantes se rebaixariam à ignorância de eleitores,
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fazendo desses instrumentos dos projetos mais absurdos. É nítido nas palavras de
Burke1 que os representantes do corpo político não podem ser indivíduos de ocupação
baixa, podemos entender que a preferência de Burke se orienta aos indivíduos de alto
conhecimento e de ocupações intelectuais ou outras de naturezas mais nobres. Segundo
ele, os homens de baixas ocupações dificilmente sacrificariam seus interesses privados
em prol do Estado, em outras palavras, ao fim do mandado os indivíduos de baixas
ocupações não desejariam deixar o nobre trabalho político para voltarem a suas antigas
ocupações. Para Burke uma assembléia sábia e moderada deveria ser constituída de
membros bem educados, proprietários, bem colocados na sociedade e que cultivassem
todos os bons hábitos de uma vida aberta e liberal.
A visão de Burke nos apresenta a ideia de que o corpo político deveria ser
representado pelo espírito e princípio fundiário do país, os indivíduos que se
propusessem a participar no poder deveriam o fazer por participação no princípio
fundiária do Estado, e não por desejar ocupar cargo tão nobre e se perpetuar numa
situação distinta de sua vida profissional obscura anterior. O princípio fundiário do
Estado pode ser expresso como a liberdade herdada dos antepassados e que se efetiva
através da boa educação, da propriedade e de uma vida aberta e liberal. Esse é o
principal argumento de Burke contra métodos eleitorais e os de sorteio na escolha dos
representantes a compor o corpo político, para o irlandês a escolha deve ser feita diante
esforço, demonstrando a virtude adquirida e conservada ao longo de anos de erudição.
O compromisso dos representantes deve ser com o objeto representado, ou seja, o
princípio fundiário do Estado, e não interesses particulares ou muito menos os objetivos
de facções. Para ele a constituição de um Estado não é uma simples questão de
aritmética, por esse motivo a opinião da maioria não significa o correto a ser feito
necessariamente, a opinião de um milhão não deve prevalecer sobre a de mil pelo
simples fator quantitativo.
Pelo contrário, o corpo político deve se prender apenas a sua própria função, ou
seja, o exercício da razão e do julgamento em prol da deliberação pela nação. É isso que
Manin denuncia quando nos diz que a representação foi fundamentada na escolha pelos
notáveis, em outras palavras, os indivíduos que representavam certo status social, uma
determinada região geográfica, algum interesse partidário ou ainda representante de
alguns dos grandes interesses da administração pública como a indústria e a economia.
Ou seja, a instituição da democracia representativa não se pautou fundamentalmente
pelo princípio de Burke, mas sim pelo seu oposto. O que Manin destaca é a ausência da
disputa política, uma vez que os representantes são distintos em virtude de seu caráter,
sua riqueza e sua ocupação.
A proposta de Burke para o método de constituição do corpo político não nos
parece evidente, essa constituição pode ser apresentada através das ideias de aptidão e
propriedade. Para ele a característica principal da propriedade é a desigualdade, a
possibilidade de aquisição e acúmulo implica necessariamente a ideia de desigualdade,
nesse sentido o princípio que funda o Estado é a desigualdade oriunda da propriedade.
A relação entre aptidão e propriedade pode ser evidenciada no nascimento, isso é o que
afirma o filósofo. Para ele, o desejo de perpetuar a propriedade familiar é um princípio
de conservação da própria sociedade e por isso nos orienta a destinar uma
regulamentação clara a favorecer o berço.
1

BURKE, E. Reflexões sobre a Revolução em França. Tradução de Renato de Assumpção Faria, Denis
Fontes e Carmem Lídia Richter, 1982, p. 75-78.
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Contudo, o representante eleito sempre será livre para votar e escolher as pautas
conforme seu próprio juízo e entendimento, não possuindo assim nenhuma
obrigatoriedade com seus eleitores, o representante não se relaciona diretamente com
seus representados, segundo Burke, o representante os administra. A independência
política se dá pelo fato de que o vinculo entre o indivíduo que representa e o individuo
representado ultrapassa o limite político se estendendo a questões referentes à geografia,
grandes interesses, posição na sociedade, dentre outras.
O membro eleito por uma região para ocupar o parlamento é um membro do
parlamento e não uma espécie de representante daquela região. Ora, o parlamento não é
a reunião de representantes com interesses distintos e hostis, o político não defende uma
opinião em detrimento de outra, mas sim o interesse comum pautado num imperativo da
razão. Seu compromisso é com o princípio fundiário do Estado, ou seja, a busca pela
conservação da propriedade e estabilidade provocada pela beneficência do Estado. O
parlamento é, portanto, uma assembléia deliberativa da nação, com um interesse, o da
totalidade (BURKE, 2012, pg.101).
O espírito político apresentado por Burke nos oferece uma possibilidade fértil de
reflexão, ora, como construir um corpo político condizente com este princípio?
Falávamos acima acerca da crítica burkeana ao processo eleitoral, podemos
também mencionar uma discussão acerca dos motivos pelos quais o sorteio, enquanto
método democrático, não oferece ao corpo político a garantia para a realização e
efetivação do exercício parlamentar em prol do bem comum, da totalidade. Nesse
sentido, é importante destacar que Burke pressupõe alguns aspectos fundamentais: os
homens não são iguais e a educação não é capaz de educar os homens para o exercício
do interesse comum da totalidade. Com essa observação, é válido assinalar que o
método representativo elitista de Burke é fundamental para se assegurar a possibilidade
de um corpo político capaz de realizar plenamente sua função específica.
Bernard Manin aponta que tanto a Revolução nos Estados Unidos quanto o
movimento revolucionário francês de 1792 ofereceram ao legado republicano uma
novidade, o não uso do sorteio como método na formação do corpo político. Para
introduzir o problema é necessário voltarmos ao tema da representação, ou seja, o corpo
político republicano deveria ser formado pela democracia direta ou a representativa?
Entenderemos que segundo Burke, o poder político deve ser exercido por meio da
representação política. Contudo, veremos que o que deve ser representado é um
princípio fundiário do Estado e não o interesse privado de uma facção da sociedade.
As elites cultas que estabeleceram o governo representativo
estavam certamente cientes delas, o que sem dúvida lança alguma
luz sobre as crenças e aspirações que motivaram essas elites
quando foi tomada a decisão de que a representação política
moderna se baseasse unicamente na eleição (MAMIN, 1997, pg.
44).
Se continuarmos acompanhando o comentário de Manin perceberemos que é
necessário remontar o argumento em prol da representação política por eleição. Os
responsáveis por instituírem a representação política por eleição deveriam ter seus
motivos para preferirem um sistema assim. Um dos maiores defensores da
representação política, entre outros, é Burke. Para ele, ainda no Discurso aos eleitores
de Bristol, seu princípio político enfrenta muitos obstáculos, principalmente a iminência
de uma submissão servil ou a popularidade selvagem. O governo não se pauta numa
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questão de vontade, segundo Burke, se assim o fosse a vontade popular seria superior à
vontade dos parlamentares. Mas esse não é o caso, o governo se pauta pela ideia de país
livre, e por assim ser, se comporta como uma maquina complexa e difícil, onde a
vontade popular deve ser ouvida e refletida, contudo, as opiniões populares não devem
ser acatadas caso seu conteúdo não se submeta ao interesse comum da razão da
liberdade herdada.

2. Reflexões
Voltemos agora para o recorte inicial, ou seja, nas Reflexões sobre a revolução
em França Burke afirma que os princípios revolucionários foram firmados a partir de
uma assembléia constituída de nobres e totalmente distintos da parcela menos nobre da
sociedade francesa. Com isso Burke acredita colocar a revolução nos mesmos termos de
sua crítica, em outras palavras, em prol da liberdade do povo os nobres construíram uma
constituição. Ainda, se a representação deve ser popular, por quais motivos a
constituição da Sociedade da Revolução não fora construída dando voz ao montante
mais humilde da população?
Nesse sentido os franceses apontavam na Inglaterra um defeito que estavam
prestes a cometer, a construção de uma representação indireta.
Pois a revolução foi efetivada por uma Câmara dos Lordes que
não representava quem quer que fosse além dos próprios Lordes,
e por uma Câmara dos Comuns, exatamente igual à de hoje, ou
seja, como dizem, uma simples “sombra”, ou uma mera
“caricatura” de representação (BURKE, 1982, pg. 87).
Deste ponto de vista, é preciso destacar alguns aspectos fundamentais para
compreendermos a formação do Estado em Burke. A sociedade civil, para Burke,
expressa através da lei a beneficência regulamentada em prol de todos os homens, assim
como o direito à justiça, direito aos meios industriais, direito à herança, nutrição e
progresso dos filhos, direito a instrução, liberdade individual, direito a todos os
benefícios oriundos da sociedade. Em relação aos direitos iguais, Burke salienta que
apesar de iguais os homens não possuem direito aos mesmos objetos. A participação no
Estado não é, segundo Burke, um direito original do homem em sociedade civil, na
medida em que a sociedade civil é uma convenção orientada pela lei que a regulamenta.
Enquanto invenção da sabedoria humana, o Governo é a expressão de uma
garantia mínima de liberdade entre os indivíduos que deixam de julgar por si mesmos e
instituem a justiça abandonando seus direitos naturais e a determinação de seus pontos
essenciais. Nesse sentido, a instituição do Estado é um desenvolvimento racional da
vida em coletividade.
A distinção necessária ao político, segundo Burke em “Letter to a noble lord”, é
sua conexão com o princípio da honra, para ele esse princípio é expresso pela
preservação da pessoa e pelo governo do soberano, pela segurança das leis, da
liberdade, da moral e da vida de seu povo. A distinção burkeana nesse contexto se
relaciona com a resposta dada pelo autor aos seus adversários duque de Bedford e o
conde de Lauderlade que o criticavam publicamente acerca de sua pensão recebida
como aposentadoria pela coroa.
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3. Burke, o problema
A crítica feita pelos lordes ingleses citados acima, também pode ser expressa no
que Florenzano chama de “Problema Burke”. Ou seja, como conciliar a complexidade e
aparentes contradições presentes no pensamento burkeano ao longo de sua vida e obra.
Existe coerência na sinceridade de Burke?
Ainda segundo Florenzano, o problema Burke só surge após o início da
Revolução Francesa, o motivo é simples: a aparente contradição entre as obras
anteriores e a própria “Reflexões sobre a Revolução em França”. Em “Burke: um
homem para todas as estações”, Florenzano elenca diversas interpretações para o
problema Burke: a loucura de Burke; a venalidade e cripto catolicismo; dentre outras
interpretações para a questão.
Comecemos pelas críticas endereçadas a Burke. Thomas Paine em seu “Os
direitos do homen” diz que Burke empregou seus talentos em prol de uma aristocracia
que o corrompeu de si mesmo. Segundo Paine, os ataques feitos por Burke ao processo
revolucionário na França são erros imperdoáveis fundados no rancor, na ignorância, na
ingenuidade e desespero de Burke. Em “Os direitos do Homem”, Paine descreve um
Burke defensor dos interesses dos mortos em detrimento à liberdade dos vivos, para
Paine, não há como instituir um governo imutável ao longo dos tempos. Na tentativa de
se configurar a autoridade, Burke teria cometido o erro de conceber uma lei que não se
altera e que fica engessada nos princípios daqueles que a criaram. Para Paine, as
“Reflexões sobre a revolução em França” é como a escuridão tentando iluminar a luz.2
Já os conservadores, segundo Florenzano, foram os primeiros a negar o
problema Burke. Em “The structure of politics at the accession of George III”, Lewis
Namier afirma que Burke fora menosprezado por seus pares não pelo seu berço de
nascimento, mas sim pela sua origem e seu apego pelas raízes irlandesas. Contrariando
a lenda de que Burke é um dos exemplos de que o parlamento britânico se reservava aos
bem nascidos.
Os liberais, por outro lado, afirmam a existência do problema Burke. Catherine
Macaulay, expressa em suas cartas ao reverendo doutor Wilson uma crítica ao
pensamento de Burke. Para ela, Burke não havia entendido as reais causas que levaram
aos momentos e situações presentes na Inglaterra durante o século XVIII. A corrupção
fundadora do parlamento inglês havia fomentado um balcão de negócios que não
exercia a função verdadeira do parlamento, ou seja, a supervisão e fiscalização do poder
executivo do monarca. Outra crítica ao pensamento de Burke pode ser evidenciada em
relação aos direitos dos homens, enquanto os reis teriam sua coroa determinada pela
linha hereditária real, os súditos haveriam recebido direitos de formas artificiais.
Macaulay afirma que os direitos dos homens devem ser fundados a partir de conceitos
abstratos, caso contrário não seriam direitos. Nesse sentido, se existem direitos estes
devem se fundados em direitos universais.
Em outro sentido, Macaulay também oferece uma interpretação distinta a de
Burke, ela nos diz que não é necessário a existência de uma classe opulenta que
manifestaria o princípio fundiário do Estado, pelo contrário, a autora defende uma
representação popular igual e justa. Por fim, Macauly afirma que a legitimação de um
governo só pode ser a vontade do povo, uma vez a autoridade seja instituída por
convenção é necessário que o juiz dessa convenção seja a vontade do povo e não a
2

PAINE, T. 1792. Rights of the men.
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vontade de alguns membros bem nascidos. Para ela a revolução da França se
apresentava como um grande passo da humanidade em busca de um governo fundado
pelo direito abstrato e não pela vontade aristocrata.
A contradição burkeana ainda pode ser expressa, como sinaliza Florenzano, no
elogio à revolução americana e a ira despejada na revolução francesa. Qual motivo,
quais critérios levariam Burke a condenar o movimento revolucionário francês? De
qualquer modo, o que faz aparecer o suposto problema Burke é a crítica à revolução
presente em Reflexões sobre a Revolução em França. Burke tornou público seu
sentimento contrário ao novo movimento representativo proposto pela Revolução
francesa. Nesse sentido não temos uma contradição no pensamento burkeano, se
estabelecermos como critério o conceito de representação proposto por Burke, sua
crítica ao movimento revolucionário continuava harmônico com seu princípio fundiário
do Estado. Para Burke3 a representação justa deve ser determinada pelo fim proposto
pela lei fundiária do Estado, nesse sentido a representação não necessariamente deve
visar à igualdade entre os homens e conseguintemente uma democracia direta.
Portanto, o “Problema Burke” parece desaparecer se colocarmos em nosso
horizonte o princípio fundiário como critério representativo, critério esse sempre
presente no pensamento burkeano. Ou seja, que a função política expresse o exercício
dos meios para se manter a estabilidade do Estado. Seu compromisso é com o princípio
fundiário do Estado, a busca pela conservação da propriedade e estabilidade provocada
pela beneficência do Estado. O parlamento é, portanto, uma assembléia deliberativa da
nação, com um interesse, o da totalidade.
É nesse sentido que Wiston Churchill, em seu ensaio intitulado “Consistency in
politics”, noz diz acerca da necessidade de acompanhar as mudanças para se conservar o
objetivo em comum. Para Churchill ninguém é maior autoridade no tema consistência
na política do que o político irlandês Burke, segundo ele, Burke é o principal marco do
pensamento liberal em língua inglesa considerando seu escrito “Thoughts on the present
discontents”. Já ao considerarmos os textos “Letters on a regicide peace” e “Reflections
on the revolution in France” perceberemos armas poderosíssimas aos conservadores,
afirma Churchill. É nesse sentido que Churchill nos apresenta Burke como o apóstolo
da liberdade e o campeão da autoridade, para o primeiro ministro britânico as
contradições entre a biografia e as obras do político irlandês não podem ser levadas
como críticas relevantes ao pensamento burkeano. Ainda segundo Churchill, as facetas
distintas de Burke demonstram uma busca incansável do mesmo fim diante de
circunstâncias distintas e controversas. O objetivo sempre perseguido por Burke fora os
ideais de sociedade e governo que recorrentemente se apresentavam no horizonte do
político. “É inevitável que mudanças frequentes ocorram na região de ação. Uma
política é seguida até certo ponto; torna-se evidente, finalmente, que não pode mais ser
levada adiante” (CHURCHILL, 1932, pg.23).
No ensaio sobre a consistência política, Churchill assume a postura de que novos
fatos podem sim contrariar a política adotada até então e forçar o político a assumir a
solução contrária ao seu primeiro posicionamento. Nesse sentido, a mudança de
perspectiva política é dever do indivíduo que se compromete com o seu próprio
exercício enquanto político.

3
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É evidente que um líder político responsável pela direção dos
negócios deve, mesmo que imutável de coração ou objetivo,
conceder seu consolo agora de um lado e agora de outro acerca de
muitos assuntos públicos (CHURCHILL, 1932, pg.26)
Burke não é só uma grande referência enquanto um político consistente, mas
também como inspirador de um princípio que vemos se repetir nas palavras de
Churchill. Nesse sentido o primeiro ministro complementa:
Um estadista deve sempre tentar fazer o que acredita ser o melhor
a um longo prazo para seu país, e não deve ser dissuadido de agir
assim, tendo que se divorciar do grande corpo de doutrina a que
anteriormente aderiu sinceramente (CHURCHILL, 1932, pg.28).
Novamente temos uma configuração de um político independente que se prende
exclusivamente ao princípio fundiário e não a ideologias partidárias, por exemplo. Em
vista do fim de manter a estabilidade do Estado, o interesse do acordo geral e da
manutenção do governo instituído o político se vê obrigado a seguir sempre o interesse
da razão. Nesse sentido acredito elucidar de que maneira podemos evitar o problema
Burke, a aparente contradição presente em sua sinceridade não parece abalar o vínculo
radical entre o político e o princípio fundiário do país.
Portanto, a representação só é um problema em Burke caso essa representação
busque representar outras pessoas ou certas facções da sociedade, enquanto
representante do princípio fundiário do Estado o político dispõe de total liberdade para
pensar, deliberar e agir conforme somente com o interesse racional do bem comum.
Percebe-se também que este modelo de representação está longe de ser o mais
empregado pelos políticos ao longo da história recente, assim como absolutamente
distante do modelo aplicado na República das bananas.
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Título da apresentação: Platão como caminho para o Cristo no diálogo “Contra os
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Resumo
Na terceira parte final do diálogo “Contra os Acadêmicos” de Agostinho,
analisamos a ideia de verdade sob o seguinte aspecto, a saber, a relação entre filosofia e
Cristo. Na relação entre filosofia e Cristo, o enfoque central é verificar a proposta da
sabedoria cristã, sob a perspectiva da inteligência que perscruta os sagrados mistérios da
fé cristã. A possibilidade do conhecimento humano está fundamentada no núcleo da ideia
de verdade, que orienta a inteligência, a buscar o conhecimento do soberano bem do ser
humano nesta vida.
Palavras-chave: Agostinho. Filosofia. Cristo.

Summary

In the final third part of Augustine's "Against the Scholars" dialogue, we analyze
the idea of truth from the following aspect, namely the relationship between philosophy
and Christ. In the relationship between philosophy and Christ, the central focus is to verify
the proposal of Christian wisdom, from the perspective of intelligence that persestifies
the sacred mysteries of the Christian faith. The possibility of human knowledge is
grounded in the core of the idea of truth, which guides intelligence, to seek the knowledge
of the sovereign good of the human being in this life.

Keywords: Augustine. Philosophy. Christ.
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O filósofo Agostinho, na conclusão do diálogo “Contra os Acadêmicos”, coloca
em destaque, o ponto de vista da filosofia dos platônicos, como possibilidade de alcançar
a certeza do conhecimento. Tendo em vista o argumento dos dois planos do conhecimento
da realidade dos platônicos, o autor conclui a defesa da filosofia como caminho da
sabedoria que conduz à verdadeira felicidade. Ao constatar que o mérito da ciência em
filosofia ainda tem que ser reservado a Platão e seu discípulos, Agostinho sustenta a tese
em defesa do conhecimento, com base na matriz platônica das formas inteligíveis do
conhecimento. A tese do conhecimento, porém, se distingue dos platônicos, à medida que
a busca da sabedoria é busca da sabedoria de Deus, segundo a supremacia da autoridade
de Cristo sobre a sabedoria filosófica. Desse modo, segue a discussão da filosofia sob
três aspectos: 1) Os Acadêmicos e os dois mundos de Platão; 2) A ordem da providência
divina para alcançar a sabedoria e; 3) A inteligência dos sagrados mistérios. A conclusão
que decorre é a filosofia cristã como verdadeira sabedoria.

1.

Os Acadêmicos e os dois mundos de Platão

No diálogo, Agostinho defende a possibilidade de a filosofia dos platônicos
alcançar a verdade. A partir de determinada posição, é adequado interpretar o plano
inteligível do conhecimento, como plano superior das ideias sobre a mente, em que o
inteligível é acessível ao homem, mediante a busca da sabedoria. A mente busca conhecer
os fundamentos da realidade, mediante o acesso ao plano inteligível das ideias, que
ilumina o conhecimento humano na vida presente. Neste sentido, a ideia de verdade é
superior ao interior da mente humana. Trata-se do suprassumo do conhecimento, em que
a mente humana é capaz de conhecer as coisas segundo ideias eternas de Deus. As ideias
eternas, por sua vez, estão para a mente humana, como princípios imutáveis do
conhecimento, de modo que a ideia de verdade está para a alma, como a sua mais profunda
realidade inteligível do pensamento.
Basta, para o que eu desejo, que Platão pensasse que havia dois mundos:
um o inteligível, no qual reside a mesma verdade, e este outro sensível,
que se manifesta para nós através dos sentidos de visão e toque. Por
conseguinte, o primeiro é o mundo verdadeiro, e este outro, o sensível,
é semelhante ao primeiro e feito à sua imagem. A partir do primeiro, a
seguir, vem a verdade com que a alma sabe que é embelezada e
purificada; do outro não pode se originar na alma do tolo da ciência,
mas a opinião. No entanto, quando ele se torna neste mundo pelas
virtudes que ele chama de populares, semelhantes aos virtudes
verdadeiras e que são conhecidas apenas por um número de sábios, ele
2
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não pode receber um outro nome do que o de plausível.1 (Contra los
Académicos, III.17, 38; trad. Alvaréz, Alvaréz, p. 169).

A matriz de doutrina platônica das ideias, serve de plataforma teórica, para
Agostinho edificar o seu próprio edifício teórico de interpretação cristã da sabedoria
eterna. A ideia de verdade é conhecida a partir da própria verdade. A sabedoria, neste
caso, é conhecida como consequência da busca da verdade. Trata-se do desdobramento
prático do conhecimento da verdade, em que a alma busca conhecer as coisas, segundo a
verdade. Todavia, a tese do conhecimento tem consequências diretas no plano da vida
prático moral do homem, que é conhecer o bom caminho que conduz à posse da beatitude
eterna. A seu modo, o desfecho final do argumento sobre a verdade no diálogo é resultado
da reconstrução da doutrina do conhecimento dos autores da Academia, mas com a
perspectiva teórico própria do diálogo, que é a exortação da busca da sabedoria, como
caminho que conduz ao conhecimento de Cristo.
Madec (1982, p. 102) expõe num belíssimo comentário do problema do
neoplatonismo de Agostinho, o confronto de perspectivas e a superação agostiniana do
dilema entre fé e razão. Segundo o historiador, as perspectivas do neoplatonismo, que
reduzem a concepção de Agostinho, à mera compreensão plotiniana da “ideia”, é um dos
modos bastantes debatidos pela fortuna histórica do texto. Por outro lado, a compreensão
do platonismo popular de Agostinho, tão debatido em seu contexto, é outro modo de
explicação. Contudo, a abordagem precisa ser mais ampla, de modo que o argumento
mais sofisticado recompõe, historicamente, as diferentes fontes de Agostinho. Tal
abordagem faz mais justiça à complexidade do pensamento filosófico do autor, que não
é estritamente plotiniana, nem remete ao platonismo popular, mas supõe uma matriz

“Es suficiente, para lo que deseo,s aber que Platón pensó que había dos mundos: uno el
inteligible, em el cula reside la misma verdade, y este outro sensible, que se nos manifiesta a
través de los sentidos de la vista y del tacto. Por cosneguiente, aquél, el primero, es el mundo
verdadero, y este outro, el sensible, es semejante al primero y hecho a su imagem. Del primero,
por coniguiente, procede la verdade com la que el alma al conocerla se hermosea y purifica; del
otro no puede originarse em el alma de los insensatos la ciência, sino la opinión. Sin embargo,
cunado se hace em este mundo por la virtudes que él llama populares, semejantes a las
virtupequedes verdadeiras y que son conocidas solamente por un número de sábios, no puede
recibir outro nombre que el de verosímil. (Sat est enim ad id, quod uolo Platonem sensisse duos
esse mundos, unum intellegibilem, in quo ipsa ueritas habitaret, istum autem sensibililem, quem
manifestum est non uisu tactuque sentire; itaque illum uerum hunc ueri similem et ad illius
imaginem factum, et ideo de illo in e aquae se cognosceret anima uelut expoliri et quase serenari
ueritatem, de hoc autem in stultorum animis hon scientiam sed opnionem posse generari; quidquid
tamen ageretur in hoc mundo per eas uirtutes, quas ciuiles uocabat, aliarum ueratum uirtutum
símiles, quae nisi paucis sapientibus, ignorae essent non posse nisi ueri símile nominari.)” (Contra
los Académicos, III.17, 38; trad. Alvaréz, Alvaréz, p. 169).
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teórico mais abrangente, que é aquela da patrística. Assim, Agostinho desenvolve uma
nova filosofia em diálogo com o neoplatonismo, platonismo popular, acadêmicos,
maniqueus e autores cristãos.
Será que ele teve uma ideia de plotinismo puro com a sua doutrina
específica do Um e do Espírito? Se, assim for, ele conscientemente
descartou-o em favor de um platonismo popular ou vulgar, como se
gostaria. Mas é precisamente isso que é interessante e importante para
entender o pensamento de Agostinho como ele é: essa concepção que
ele fez, após sua conversão, da essência do platonismo, da história da
Academia e sua relação com a doutrina cristã, e que ele expõe
claramente no final do “Contra os Acadêmicos”, III.17, 37- 20, 43. A
ignorância ou negligência dessas páginas, creio eu, impediu seriamente
a avaliação precisa da relação de Agostinho com o platonismo e o
neoplatonismo. O artigo de Pierre Hadot "A apresentação de platonisme
por Agostinho" agora pode ser lido em “Kerygma und Logos,
Festschrift für Carl Andresen, Göttingen”, 1979, pp. 272-279.2
(MADEC, 1982, p. 102).

O novo modo de Agostinho pensar o “logos”, deixa para trás, muito da
especulação da ideia plotiniana de emanação do princípio do múltiplo pelo Uno, pela
defesa de um “logos” cristão. Neste sentido, o diálogo é melhor compreendido, quando
melhor for situada a ambiência de Agostinho em busca de compreender a imersão do
autor na doutrina cristã, dentro de ambiências da doutrina dos recém convertidos à fé.
Esses, embora aderissem à fé, não possuíam toda a clareza necessária de doutrina
para defesa de seus argumentos. Isso significa que os recém convertidos ao cristianismo,
ainda precisam de uma matriz neoplatônica, para justificar a conversão da filosofia para
o conhecimento da doutrina cristã. Agostinho deixa para trás, um modo de conhecimento
Acadêmico, mas não deixa a filosofia e o seu ideal de sabedoria. Por conseguinte, o elogio
dos platônicos, sendo compreendido adequadamente, expõe que os melhores esforços da
razão humana em buscar a verdade, são esforços genuinamente ligados à experiência da
vida de fé cristã na alma, daqueles que buscam compreender os sagrados mistérios da

“S'est-il fait une idée du « plotinisme pur avec sa doctrine spécifique de l'Un et de l'Esprit » (p.
54)? Si oui, il l'a sciemment écarté au profit d'un platonisme populaire ou vulgaire, comme on
voudra (cf. Register, p. 481). Mais c'est précisément cela qui est intéressant et important pour
comprendre la pensée d'Augustin telle quelle : cette conception qu'il s'est faite, au lendemain de
sa conversion, de l'essence du platonisme, de l'histoire de l'Académie et de leurs rapports avec la
doctrine chrétienne, et qu'il expose clairement à la fin du Contra academicos, III, 17, 37-20, 43.
L'ignorance ou le délaissement de ces pages ont, je crois, gravement empêché l'appréciation
exacte des rapports qu'Augustin a entretenus avec le platonisme et le néoplatonisme. On peut lire
maintenant à ce sujet l'article de Pierre Hadot: « La présentation du plato nisme par Augustin »
dans Kerygma und Logos, Festschrift für Carl Andresen, Göttingen, 1979, p. 272-279.”
(MADEC, 1982, p. 102).
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vida cristã. Assim, o estudo das Sagradas Escrituras e em acordo com os Livros dos
Platônicos, devem orientar o novo ideal de vida da comunidade de Cassicíaco.
Em síntese, a serviço da fé, a inteligência filosófica presta um serviço magistral à
tese central do diálogo, que é buscar a verdade pela razão filosófica, tendo como princípio
básico, o princípio da piedade cristã. Trata-se então, de alargar os conceitos básicos de
inteligência e piedade cristã, como conceitos chave para a compreensão da síntese entre
sabedoria humana e divina, segundo o princípio da piedade cristã.

2. A ordem da providência divina para alcançar a sabedoria
Para Giovanni Catapano (2000, p. 49), a ordem doutrinária da providência divina
desenvolvida nos primeiros escritos de Agostinho, manifesta um diálogo fecundo com a
ordem da providência divina de Cícero e Sêneca. A divergência estrutural das concepções
de providência é a seguinte: Enquanto os deuses pagãos orientam os acontecimentos,
segundo uma presciência secreta, o Deus bíblico cristão comunica os seus desígnios de
providência com cada ser humano, de maneira pessoal. Trata-se de um diálogo fecundo,
precisamente, por assumir pontos de vista teóricos completamente heterogêneos sobre o
tema da providência divina, a partir de autores pagãos e cristãos.
A sententia em questão, portanto, é a doutrina da ordem secreta e
providencial do mundo, em virtude da qual, cada evento se adequa não
só na harmonia do todo, mas também ao bem do indivíduo. Se levarmos
em conta este último aspecto, podemos, talvez, esclarecer a identidade
dos “caminhos da doutrina mais férteis” assumido por Agostinho,
segundo o qual, a sentença foi exposta. A ideia de uma ordem
providencial do mundo, estendida ao todo (prónoia), estava presente
tanto no estoico quanto no pensamento neoplatônico. Agostinho pode
ter conhecido através de Cícero e Sêneca (Da providência), e ele pode
tê-lo encontrado novamente no tratado de Plotino (Enéada, III.2-3).
Mas os antigos, em geral, não conceberam o fim da providência, para
ser o bem do indivíduo, um cuidado divino de cada homem. Os cristãos
deveriam ter uma doutrina bíblica. Os Antigos e os Novos Testamentos
foram, para eles, permeados pela ideia de um Deus que cuida dos
humanos. Deus não só cria humanos, mas também participa de sua
história; Deus faz uma aliança com eles e opera para libertá-los da
escravidão do pecado. A expressão “caminhos das doutrina mais
férteis”, também está mais naturalmente relacionada com as Escrituras
Sagradas, do que com tratados filosóficos. Em primeiro lugar, a
característica "oracular" da sententia denota sua origem divina. Em
segundo lugar, se os oráculos eram escritos filosóficos, por que a
sententia é apenas "exposta" (edita) neles, e ainda precisa ser
demonstrada pela filosofia? Finalmente, a grande "fertilidade"
espiritual não pode ser atribuída às escolas filosóficas de Agostinho. Ele
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as critica apenas por causa de sua estéril prática em comparação com o
cristianismo.3 (CATAPANO, 2000, p. 49).

A proposta de leitura dos primeiros escritos filosóficos de Agostinho, sob o ponto
de vista da divergência teórica da doutrina da providência divina dos pagãos, leva a inferir
o seguinte problema: A promessa de conhecimento do diálogo é baseada, não apenas no
esforço humano da razão, mas antes de tudo, é esperança na promessa Bíblico cristã, de
beatitude da criatura humana. Trata-se, de Catapano colocar no horizonte hermenêutico
da promessa filosófica da vida cristã, a promessa de a divina providência orientar a
criatura humana no caminho da beatitude, até mesmo nas desfortunas. Tal promessa é
vista, sobretudo, tendo como ponto de partida, a exortação de Agostinho no prólogo da
primeira parte a Romaniano, de buscar a sabedoria, por meio de uma entrega absoluta e
incondicional aos desígnios eternos da sabedoria divina.
Madec (1986, p. 229) corrobora com determinada perspectiva teórico
metodológica de hermenêutica do diálogo, quando coloca a perspectiva mais adequada
de interpretação do conceito de verdadeira filosofia em Agostinho, em unicidade
hermenêutica com a verdadeira religião. A verdadeira religião está em relação para com
a verdadeira filosofia, no sentido de a unicidade de conhecimento inteligível das ideias
ser, ao mesmo tempo, conhecimento religioso e intelectual das ideias. As ideias
inteligíveis, diferentemente do platonismo, que as reconhece como realidades inteligíveis
do conhecimento são o próprio divino. Consequentemente, a verdade religiosa é também
a verdade filosófica. Por isso, há uma unicidade indissociável entre ideia religiosa e ideia
filosófica em Agostinho sobre a concepção de ideia de verdade.
Pode-se, no entanto, hesitar no significado de uma fórmula como “uma
das filosofias mais verdadeiras” (C. acad., III. 19,42). É o cristianismo,
como R. Holte quer? Ou plotinianismo, como O. du Roy quer? Mas
“The sententia at issue, therefore, is the doctrine of the secret, providential order of the world, by virtue of
which every event suits not only the har mony of the whole, but also the good of the individual. If we take
into special account this last aspect, we can, perhaps, clear up the identity of the uberrimarum doctrinarum
oracula by which, according to Augustine, this sententia was expounded. The idea of a providential order
of the world, ex tended to the whole (prónoia), was present both in Stoic and in Neoplatonic thought.
Augustine may have known it through Cicero' and Seneca (De prouidentia), and he may have found it again
in Plotinus' treatise Perù pronoias (Ennead III 2—3). But the ancients, in general, did not conceive the end
of Providence to be the good of the individual, a divine care of every single man. The Christians supposed
this to be a biblical doctrine. The Old and New Testaments were, for them, permeated by the idea of a God
who takes care of humans. God not only creates humans, but also takes part in their history; God makes an
alliance with them and operates to release them from the bondage of sin. The expression uberrimarum
doctrinarum oracula, is also more naturally related to the Holy Scriptures rather than to philosophic
treatises. In the first place, the “oracular” feature of the sententia denotes its divine origin. In the second
place, if the oracula were philosophic writings, why is the sententia only “expounded” (edita) in them, and
still need to be “demonstrated” by philosophy? Finally, great spiritual “fertility” cannot be ascribed to the
an cient philosophic schools by Augustine. He criticizes them just because of their practical barrenness in
comparison with Christianity.” (CATAPANO, 2000, p. 49).
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talvez não haja necessidade de escolher entre essas duas entidades, uma
vez que Agostinho professa o acordo do platonismo e do cristianismo,
sobre o mundo inteligível, ou seja, sobre Deus e sua palavra, lugar de
ideias, contra o materialismo da filosofia deste mundo denunciado por
São Paulo (cf. Coloss. 2, 8). A divisão é sobre a redução do Intelecto, a
kenose de Noûs, para falar grego. Em De ordine, II, 5,16, depois de
declarar que a filosofia autêntica não tem outro propósito, a não ser,
fazer o mistério trinitário ser entendido. Agostinho acrescentou que o
mistério de Deus feito homem, está o mais longe possível do orgulho
de certos intelectuais. É o mesmo movimento intelectuais. É o mesmo
movimento do Livro VII das Confissões: “toma e lê, toma e lê”.
Agostinho continuou o confronto que havia começado em Milão, com
a incitação de Simpliciano; ele vai repeti-lo regularmente em suas
grandes declarações relativas à filosofia e, especialmente, ao
platonismo na Cidade de Deus, como na Verdadeira religião.4
(MADEC, 1986, p. 229).

A verdade filosófica é pensada por Agostinho, em relação com a verdade
religiosa, de modo que a estruturação da verdade filosófica é fundamentalmente verdade
cristã. Em certo sentido, o retorno do sábio a Deus é pensado, segundo categorias
filosóficas neoplatônicas, mas os grandes temas do conhecimento ligados à mente o
intelecto, são próprios da filosofia do jovem Agostinho. Embora a alma conheça as ideias
pela ascensão do diálogo da verdade, só é possível a ascensão da ideia, depois de refletida,
longamente a ideia de verdade na interioridade da mente. Assim, o caminho do diálogo é
interior, da alma consigo mesma, como consequência da iluminação da ideia.
O que é possível ser partilhado no diálogo é, em decorrência, do peregrinar
interior do homem para o seu superior que é a própria verdade. E, este peregrinar do
interior para o superior da mente, só é possível, graças ao verbo humano que imita a
iluminação do Verbo Divino presente na mente da criatura.

“On peut toutefois hésiter sur le sens d'une formule comme «una uerissimae philosophiae
disciplina» (C. acad., III, 19,42). S'agit-il du christianisme, comme le veut R. Holte? Ou du
plotinisme, comme le veut O. du R oy? Mais il n'y a peut-être pas lieu de choisir entre ces deux
entités, puisqu'Augustin professe l'accord du platonisme et du christianisme sur le monde
intelligible, autrement dit sur Dieu et son Verbe, lieu des idées, contre le matérialisme de la
philosophie de ce monde dénoncée par: saint Paul (cf. Coloss., 2, 8). Le partage se fait à propos
de l’abaissement de l'Intellect, de la kénose du Noûs, pour parler grec. Dans le De ordine, II, 5,16,
après avoir déclaré que la philosophie authentique n'a d'autre objet que de faire comprendre le
mystère trinitaire, Augustin ajoutait que le mystère du Dieu fait homme est aussi éloigné que
possible de l'orgueil de certains intel-lectuels. C'est le même mouvement que dans le livre VII des
Confessions: lbi legi; non ibi legi. Augustin continue la confrontation qu'il avait commencée à
Milan à l'incitation de Simplicianus130; il la reprendra régulièrement dans ses grandes
déclarations relatives à la philosophie et spécialement au platonisme, dans le De ciuitate Dei,
comme dans le De uera religione.” (MADEC, 1986, p. 229).
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3. A inteligência dos sagrados mistérios
A síntese entre fé e inteligência é a resolução do problema da cisão Acadêmica
entre sabedoria humana e sabedoria divina. A junção das ambiências de sabedoria
humano/divina é a maneira de recuperar o debate antigo Acadêmico, sobre o divino e as
ideias eternas dos platônicos, mas também é uma forma de interpretar, para além do
debate dos Antigos Acadêmicos, o que os Novos Acadêmicos têm a dizer, a respeito do
conhecimento. Todavia, a tese da sabedoria dos Acadêmicos, de maneira retrospectiva à
reconstrução história da doutrina do conhecimento das ideias, não dispensa o aspirante da
sabedoria o compromisso com busca da verdade.
Os novos autores da Academia deixaram uma promessa de sabedoria em aberto,
que pode ser discutida, a partir da vivência da dúvida da fé, que busca alcançar a
inteligência dos sagrados mistérios cristãos, a partir do sentido dado ao mistério revelado
pela doutrina cristã. O desfecho do diálogo visa a orientar o leitor, do caminho
experiencial da verdade, que passa pela dúvida da fé, que a razão supõe alcançar mediante
a inteligência da fé. Dessa forma, a saída do dilema da sabedoria humana e divina como
estudos separados ao longo da controvérsia dos Acadêmicos sobre o conhecimento, pode
ser superada, suprassumindo a disjunção da sabedoria humano/divina, pela inteligência
da fé, no mistério da verdade religiosa cristã. Tal verdade religiosa é manifesta, segundo
o testemunho das autoridades Bíblicas, sobre a eminente autoridade de Cristo em relação
à sabedoria humana.
Agora, está claro para mim, que eu nunca devo me afastar da autoridade
de Cristo, já que eu não acho outro mais forte. Quanto ao que deve ser
buscado com a força da razão para o meu estado de espírito é tal que,
estou ansioso para saber a verdade, não apenas por meio da verdade,
mas também para entendê-la com inteligência. Espero, entretanto, ser
capaz de encontrar nos platônicos, uma doutrina que não se oponha aos
nossos mistérios sagrados.5 (Contra los Académicos, III.20, 44; trad.
Alvaréz, Alvaréz, p. 177).

“Ahora bien, para mí es evidente que jamás debo apartarme de la autoridade de Cristo, ya que
no encuentro outra más furte. Em cuanto a lo que há de buscarse com la fuerza de la razón (pues
mi estado de ánimo es tal, que estoy deseando com impaciência conocer la verdade no sólo
mediante l efe, sino comprenderla también com la inteligência), espero entretanto poder encontrar
em los platônicos uma doctrina que no se oponga a nuestros sagrados mistérios. (Mihi ergo certum
est nusquam prorsus a Christi autoritate discedere; non enim reperio ualentiorem. Quod autem
subtilíssima ratione persequendum est – ita enim iam sum affectus, ut quid sit uerum non credendo
solum sed etiam intellegendo apprehndere impatienter desiderem – apud Platonicos me interim,
quod sacris nostris non repugnet, reperturum esse confido.)” (Contra los Académicos, III.20, 44;
trad. Alvaréz, Alvaréz, p.177).
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A autoridade de Platão sobre a doutrina do conhecimento das ideias, não pode ser
dispensável, enquanto autoridade de modelo ideonômico dos Acadêmicos. Todavia, o
exórdio final do diálogo está baseado, sobretudo, na promessa de encontrar a sabedoria
filosófica .E, a partir do princípio da piedade cristã, em que a autoridade de Cristo é
eminente, sobre as demais autoridades da sabedoria humana, a sabedoria cristã tem no
princípio da piedade, o fundamento filosófico necessário para interpretar toda a tradição
Acadêmica.
Sob o ponto de vista de uma convergência teórica das opiniões dos filósofos, em
que a sabedoria é consenso filosófico da vida dedicada à contemplação das ideias, muitos
filósofos erraram no caminho da sabedoria, sob o ponto de vista do probabilismo radical
da dúvida Acadêmica. Todavia, em nada diminui a dignidade dos grandes autores, de
colocar antes do evento histórico da encarnação do Verbo de Deus, a necessidade de
buscar o bem enquanto princípio inteligível das ideias na mente.
Madec (1982, p. 105) possibilita a compreensão do exórdio final do “Contra
Acadêmicos”, no sentido de conceder ao tema do exercício filosófico de inteligência da
fé de Agostinho, um cuidado todo especial. O sentido de inteligência da fé é proporcional,
à busca da compreensão da verdade religiosa, através da verdade intelectual. Trata-se, de
um exercício de fé e razão, em que a razão busca a compreensão dos sagrados mistérios
cristãos, à medida que a inteligência que dá o assentimento aos axiomas da sabedoria
cristã, a mesma inteligência os examina segundo a doutrina cristã.
Este é o propósito que Agostinho formou assim que converteu: "ita
enim iam sum affectus ut quid sit uerum, non credendo solum, sed etiam
intel ligendo apprehendere impatienter desiderem" (C. acad. III.20, 43).
Para isso, ele pretende encontrar ajuda dos platonistas, mas toda a sua
atividade doutrinária se desdobra, se me permite dizer, no espaço
cristão que agora é seu. A fórmula de Anselmo de Cantuária: "Credo ut
intelligam" (cf. p. 53), é apenas uma modificação da fórmula
agostiniana: "Intellige, ut credas, uerbum meum; crede, ut intelligas,
uerbum Dei" (Sermo, 43. 7, 9; cf. pp. 316-317 e nota 69).6 (MADEC,
1982, p. 105).

A fórmula medieval extraída da filosofia Agostinho, “compreender para crer no
verbo humano, crer para compreender o Verbo Divino” vai no sentido de o esforço que o
6

C'est le propos qu'Augustin s'est formé dès sa conversion: « ita enim iam sum affectus ut quid
sit uerum, non credendo solum, sed etiam intel ligendo apprehendere impatienter desiderem » (C.
acad. III, 20, 43). Il compte, pour cela, trouver de l'aide chez les platoniciens; mais toute son
activité doctrinale se déploie, si je puis dire, dans l'espace chrétien qui est désormais le sien. La
formule d'Anselme de Cantorbéry: «Credo ut intelligam » (cf. p. 53), n'est qu'une modification de
la formule augustinienne : « Intellige, ut credas, uerbum meum ; crede, ut intelligas, uerbum Dei
» (Sermo 43, 7, 9; cf. p. 316-317 et note 69). (MADEC, 1982, p. 105).
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verbo humano precisa empregar para compreender aquilo que é representação da crença
na doutrina cristã. Em decorrência do primeiro esforço da mente nos sagrados mistérios,
o segundo passo, busca compreender aquilo que foi representado pela crença na mente,
que é a impressão da imagem do Verbo de Deus. Tal fórmula é uma síntese daquilo que
é apresentado no exórdio final do diálogo.
Nesta direção, todo o esforço humano em prol da sabedoria é visto e louvado por
Agostinho, como esforço reconhecidamente válido e digno de mérito pelos estudiosos da
sabedoria. A sabedoria cristã apresenta-se, como um caminho experiencial aberto à
verdade, em que o princípio da piedade é princípio de fé no Cristo. A inteligência
espiritual está a serviço da fé, no sentido de inspecionar nos mistérios da fé, o sentido da
sabedoria das Sagradas Escrituras. Assim, o esforço mais autêntico da sabedoria humana
é colocar a inteligência, à serviço dos mistérios da fé, os quais, são possibilidades de
inteleção da beatitude eterna da vida humana, a partir da vida atual. A verdade, desse
modo, é a realidade mais inteligível à própria mente, no caminho conjuntivo entre as
dimensões da sabedoria humana e sabedoria divina, de acordo com a perspectiva
soteriológica da doutrina cristã de salvação interpretada por Agostinho.
Thonard (1955, p. 12) verifica o método agostiniano, como uma resposta à
filosofia Acadêmica no sentido da filosofia Patrística. Assim como na patrística, há uma
exortação no diálogo em estilo “protréptico”, pela busca da sabedoria, identificada com a
verdadeira filosofia, em unidade com a verdadeira religião. Além do mais, há o passo
seguinte, que é o de buscar a sabedoria, como caminho de teorização do dogma cristão,
enquanto filosofia cristã. Ou seja, a partir de pontos de vista heterogêneos ao dogma, a
metodologia agostiniana é uma tentativa de interpretação filosófica da doutrina cristã.
Este é o primeiro significado do "método agostiniano". Ele responde à
filosofia no sentido patrístico, onde se identifica com "verdadeira
religião" e se define como "o amor da Sabedoria", ou seja, "o amor para
Deus." Esta noção sintética comum aos primeiros séculos cristãos foi
facilmente compreendida por todos. Portanto, é muito familiar para
Santo Agostinho, especialmente, porque respondeu à profunda
orientação de sua alma, voltada para a vida, para a solução do problema
do destino para si mesmo e para os outros no apostolado. Encontra-se
nos primeiros Diálogos e nas grandes obras da meia-idade, como a
Cidade de Deus. Mas nunca é exclusivo: a passagem da fé para a
inteligência também se aplica à vida terrena, onde caracteriza o trabalho
do nosso pensamento, na teologia e na filosofia.7 (THONARD, 1955,
p. 12).
“Tel est le premier sens de la « méthode augustinienne »: il répond à la philosophie au sens
patristique, où elle s'identifie avec « la vraie religion » et se définit « l'amour de la Sagesse »,
7
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Agostinho pensa sobre a necessidade de racionalização da inteligência da fé, a
partir da dedicação ao ócio intelectual, como modo de vida superior à vida ativa. A
inspiração, neste caso, não deixa de sê-lo acadêmica, como era a inspiração do modelo
teorético de vida dos antigos sábios platônicos. Assim, a necessidade do ócio intelectual
não deixa de ser um problema subjacente à busca da sabedoria.

4. Conclusão: A filosofia como compreensão da sabedoria cristã

Como síntese final, é possível extrair a consequência da tese de Agostinho, sobre
a possibilidade do conhecimento. A verdade é acessível à mente humana, de modo que
pode a iluminar em sua ignorância sobre o fim último da vida humana. O fim último da
vida humana, tendo como princípio a piedade cristã, é chave de acesso ao conhecimento
para o caminho da beatitude. A doutrina cristã, embora seja algo novo para a interpretação
da filosofia de Cassicíaco, não deixa de apresentar o caminho da sabedoria como caminho
para o Cristo.
Agostinho ressalta o argumento dos platônicos sobre os dois planos do
conhecimento, sensível e inteligível, como prelúdio da necessidade de o conhecimento
humano buscar o bem soberano, que é a beatitude. Segundo a perspectiva soteriológica
da doutrina cristã do Verbo de Deus encarnado, o evento da encarnação é possibilidade
de mediação entre o plano sensível e inteligível do conhecimento, enquanto torna possível
alcançar pela inteligência da fé, o acesso às ideias eternas, presentes na mente de Deus.
Corroborando ao argumento da chave de matriz platônica, à serviço da doutrina
cristã de Agostinho, para Peter King (2002, p. 12), a chave de leitura dos neoplatônicos,
foi o modo privilegiado, de a metafísica helenística ter sido disseminada no primeiro
milênio cristão. O papel de Agostinho é fundamental para disseminar a cultura filosófica
no ocidente. Em particular, será através da recepção de Agostinho do gênero “diálogos”,
e sua capacidade de manusear as diferentes fontes, que temos a grande recepção da teoria
das ideias, adaptadas à hermenêutica do dogma cristão.
c'est-à-dire « l'amour de Dieu? ». Cette notion synthétique commune aux premiers siècles
chrétiens était aisément comprise par tous; aussi est-elle très familière à saint Augustin d'autant
plus qu'elle répondait à l'orientation profonde de son âme, tournée vers la vie, vers la solution du
problème de la destinée pour lui-même et pour les autres dans l'apostolat. On la trouve dans les
premiers Dialogues et dans les grands ouvrages de l'âge mûr, comme la Cité de Dieu. Mais elle
n'est jamais exclusive: Le passage de la foi à l'intelligence s'applique également à la vie terrestre,
où il caractérise le travail de notre pensée, en théologie et en philosophie.” (THONNARD, 1955,
p. 12).
11
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[...] foi incontestavelmente o principal canal pela qual a metafísica da
Helenística tardia, na versão que chamamos “neoplatônica”, passou
para o Ocidente Latino e coloriu o todo da filosofia medieval. É difícil
superestimar a sua influência ou exagerar o papel de Agostinho na sua
transmissão.8 (KING, 2006, p. 82).

Assim, tal leitura da obra nos ajuda a compreender, como inicia o percurso
intelectual da ideia de verdade no pensamento de Agostinho. A partir da leitura dos
Acadêmicos e sua superação através do platonismo, o exórdio final da sabedoria cristã,
passa a ser uma perspectiva teórica fundante na filosofia do autor. Todavia, a iniciativa
fundante, não dispensa o uso da matriz filosófica dos platônicos, de interpretar o caminho
da verdade cristã.
Em última análise, o recurso aos platônicos no final do exórdio, como modo de
auxiliar no conhecimento da sabedoria cristã, marca uma perspectiva de platonismo
heterodoxo em Agostinho, pois o fundamento teórico de compreensão das ideias eternas,
presentes no mistério de Cristo e sua salvação é conhecida, segundo a gratuidade da
iluminação divina do conhecimento para a vida feliz. Dessa forma, a exortação à busca
da sabedoria cristã como verdade religiosa, não dispensa a busca da verdade filosófica,
desde que, tal busca esteja a serviço da inteligência da fé nos sagrados mistérios.
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Resumo:
O daîmon não é uma entidade que está ligada somente às questões religiosas do clássico
mundo grego. Além das concepções da piedade, os daimones estão presentes no modo
de vida dos helenos seja na política, na moral, na cultura, nas artes e também na
filosofia. O termo grego é traduzido e interpretado sob várias formas, podendo ser uma
entidade, um anjo, um demônio, uma índole, uma intermediação, uma partilha, um
distribuidor de sortes, um oráculo ou uma intuição. Na morfossintaxe grega, a raiz/o
radical do termo funciona, utilizada como substantivo ou verbo, sendo que, estas
definições variantes nos ajudam nas análises e interpretações dos diálogos de Platão,
dando condições para aprofundarmos quanto às suas implicações filosóficas.
Neste sentido e dando continuidade à minha pesquisa sobre as figuras do daîmon
platônico, a exposição o objetivo desta comunicação será mencionar a figura do
daimon-noûs a partir do diálogo Timeu interpretado por Andrei Timotin no capítulo 3 da
sua obra intitulada ‘’La démonologie platonicienne: Histoire de la notion de daimōn de
Platon aux derniers néoplatoniciens’’. Ainda que não seja parte fundamental da minha
pesquisa original do mestrado, essa figura trouxe questões pertinentes sobre o
entendimento/intelecto (noûs) e sobre a alma (psyché) na construção do kosmós. No
contexto filosófico da antiguidade clássica, a alma é um componente fundamental para a
construção da compreensão da noção de vida. Portanto, o daîmon platônico surge como
uma “virada de chave” para a significância da alma voltada mais para o lado racional do
entendimento/intelecto doa homens, afastando-se daqueles conceitos anteriores ao seu
mestre Sócrates. Os daimones eram tratados apenas no sentido de entidades que
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acompanhavam os homens como um elo de proteção e de ações determinadas pelo um
bom ou mal daîmon.
Ainda que o diálogo Timeu seja uma narrativa muito complexa e controvérsia, nossa
exposição não será da profundidade que o diálogo merece. Porém, tentaremos
mencionar alguns pontos que causam suspeitas para uma interpretação pertinente sobre
os temas da alma do mundo e da alma imortal. Dado isso, a presença do daimon no
comentário de Timotin fornece a nós um tipo de ciclo/movimento da alma do mundo e a
sua possibilidade na divinação dos homens. Por fim, o diálogo provocou uma
inquietação interpretativa sobre a arte de filosofar que, porventura, através da “inserção”
do daimon-noûs com a união do noûs com a psyché, haveria uma tentativa de dizer que
esta figura platônica seria uma ideia da divinação dos homens estar ligada ao exercício
da filosofia. Assim, esta suspeita será explicitada, embora não seja possível desenvolvêla com maior profundidade dado o fato de a pesquisa ainda estar em andamento.
Palavras-chaves: daîmon, Platão, alma, entendimento, filosofia

Abstract:
The daîmon is not an entity only linked to the religious classical Greek world’s issues.
In addition to the conceptions of piety, the daimones are present in the Hellenes’s way
of life, whether in politics, morals, culture, arts or philosophy. The Greek term is
translated and interpreted in various ways, and can be an entity, an angel, a devil, a
nature, an intermediation, a sharing, a fortune’s distributor, an oracle or an intuition. In
Greek morphosyntax, the root/radical of the term is used as a noun or verb, and these
variant definitions helps in the analyzes and interpretations of Plato's dialogues, giving
conditions to go deeper into their philosophical implications.

In this sense and continuing my research on the figures of the Platonic daîmon, the
exhibition and the purpose of this communication will be to mention the figure of the
daimon-noûs from Timaeu’s dialogue interpreted by Andrei Timotin’s chapter 3 work
entitled ''La démonologie platonicienne: Histoire de la notion de daimōn by Platon aux
derniers neoplatoniciens''. Although not a fundamental part of my original master's
research, this figure brought up pertinent questions about the understanding/intellect
(noûs) and about the soul (psyché) in the construction of the kosmós. In the
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philosophical context of classical antiquity, the soul is a fundamental component for
building the understanding of the notion of life. Therefore, the Platonic daîmon appears
as a "key turning point" to the significance of the soul turned more to the rational side of
the men’s understanding/intellect, moving away from those concepts prior to its master
Socrates. The daimones were treated only in the sense of entities that accompanied men
as a protective link and actions determined by a good or bad daîmon.

Although the Timaeu’s dialogue is a very complex and controversial narrative, our
exposition will not be of the depth that the dialogue deserves. However, we will try to
mention some points that cause suspicion for a pertinent interpretation on the themes of
the world soul and the imortal soul. Given this, the presence of the daimon in Timotin's
commentary provides us with a kind of cycle/movement of the world’s soul and its
possibility in the divination of men. Finally, the dialogue provoked an interpretative
restlessness about the art of philosophizing that, perhaps, through the “insertion” of
daimon-noûs with the union of nôus with psyché, there would be an attempt to say that
this Platonic figure would be an idea of divination of men to be linked to the exercise of
philosophy. Thus, this suspicion will be made explicit, although it is not possible to
develop it in greater depth given the fact that the research is still in progress.
Keys words: daîmon, Platon, soul, understanding, philosophy
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1 Introdução
Esta presente comunicação pretende mencionar os movimentos da palavra grega
“noûs” no diálogo platônico Timeu. Neste diálogo, o filósofo apresenta atribuições ao
seu entendimento sobre o daîmon, transformando o texto, assim, o noûs em uma das
figuras platônicas com o objetivo de se alcançar o “divino” ou a “divinação” do homem
e da imortalidade deles. Não obstante, para isso queremos fazer uma pequena análise da
parte em que o intelecto (noûs) seja cooperado com a parte imortal (psykhé) do corpo
sensível, isto é, a união da alma com o intelecto através das divindades (daimones). Para
tanto, a nossa intenção é analisar o papel dos daimones na atividade intelectiva do ser
humano. Trataremos disso com o auxílio da interpretação dada por Andrei Tomotin que
em seu livro intitulado ‘’La démonologie platonicienne: Historie de la notion de daímon
de Platon aux derniers neoplatoniciens nos traz uma interpretação do funcionamento do
“daímon-noûs” presente no diálogo Timeu. A análise oferecida por Timotin poderá nos
ajudar a entender se seu pensamento corrobora com aquilo que Platão oferece no
diálogo e, assim, nos ajudar a compreender sobre o processo de divinação dos homens
nos elucidando os sentidos do termo grego daîmon. Segundo Timotin, o daîmon-noûs
trata-se da relação do daimon pessoal com a parte superior da alma presente no Timeu
precisamente na passagem (90 a-c):

‘’Quanto à espécie de alma que nos domina, é necessário ter em conta
o seguinte: um deus deu a cada um de nós um daîmon, aquilo que dizemos
habitar no alto do nosso corpo – e dizemo-lo muito corretamente – e nos eleva
desde a terra até àquilo que é nosso congénere no céu, porque somos uma
planta celeste e não terrena. Foi desse lugar, onde se engendrou a primeira
génese da alma, que a parte divina fez depender a nossa cabeça, que é como
uma raiz e mantém todo o nosso corpo da posição ereta. Assim, quando alguém
se entregou aos apetites e às ambições e cultivou excessivamente esses vícios,
é inevitável que todos os seus pensamentos sejam mortais; em tudo se tornou
mortal, tanto quanto possível, e nada nele deixa de ser mortal, pois foi essa a
natureza que desenvolveu. Por outro lado, para aquele que se ocupou do gosto
de aprender e de pensamentos verdadeiros, exercitando sobretudo essa vertente
em si mesmo, é absolutamente inevitável que nele surjam pensamentos
imortais e divinos, já que se ateve ao que é verdadeiro. E tanto quanto é
permitido à natureza humana participar da imortalidade, dessa condição não
deixe de lado nem a mínima parte. Ao cuidar sempre da parte divina que
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contém em si, tenha em ordem o daîmon que habita dentro de si, bem como
seja particularmente feliz.’’

2 Sobre o Timeu
Para um breve esclarecimento do conteúdo do diálogo, adotaremos como
sugestão as divisões feitas pelo professor Rodolfo Lopes que propõe a estrutura do
Timeu da seguinte maneira: a) um Prelúdio, inserindo os deuses, diferenciando o estado
ontológico entre ser e devir, explicações epistemológicas e pressupostos iniciais, quem é
o demiurgo e o ser-vivo, o mundo do ser-vivo e a unidade do mundo; b) obras do
Intelecto, constituição do mundo, do corpo no mundo e da alma no mundo, constituição
do homem, a alma e corpo dele; c) o âmbito da Necessidade, causa errante, nova
participação dos deuses, sobre a chôra, retorno dos três princípios ontológicos, os
elementos, estado pré-cósmico, formação dos sólidos por meio dos triângulos
elementares, transmutação e variedade dos compostos, movimento dos elementos,
sensações e impressões, o tato, a dor e prazer, os sabores, os odores, os sons e as cores;
d) cooperação entre o Intelecto e Necessidade, redizer sobre as ações dos demiurgos,
inserção de deuses menores, constituição da parte moral da alma humana, constituição
das outras partes do corpo humano, criação dos vegetais, formação dos aparelhos
funcionais do corpo humano, as doenças do corpo e da alma humana; e) conclusão.

3 A figura platônica do Daîmon-Noûs
Compreender esta estrutura é importante porque nos direciona aos exatos pontos
em que a narrativa discursa sobre cada elemento formado no kosmos, facilitando a
compreensão do diálogo e esclarecendo os pontos que o narrador expõe. Para tanto,
explorar o saber sobre o noûs e suas possibilidades do alcance ao imortal, e discorrer
sobre como ele se torna parte da alma (psyché) é uma tarefa que contribui para a
construção da compreensão da divinação humana e suas reflexões acerca do kosmos
contidas no diálogo. Assim, Platão nos oferece que o noûs e a psyché trabalhando juntas
com o objetivo de poder alcançar nos seres humanos racionais o conhecimento. Por
exemplo, o reconhecimento da alma nos sons e nas percepções segundo Platão ele diz:
‘’Estabeleçamos que, de um modo geral, o som é uma pancada infligida pelo ar e
transmitida pelos ouvidos, cérebro e sangue até à alma, enquanto que a audição é o
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movimento dessa pancada que começa na cabeça e termina na região do fígado. Quando
o movimento é rápido, o som é agudo; quando é mais lento, o som é mais grave; se o
movimento for constante, o som é uniforme e suave; no caso contrário será áspero. Se o
movimento for possante, o som será amplo; caso contrário, será breve’’. (Timeu 67b;
LOPES,166). Na literatura grega, a alma é vida. Ademais, a alma possui designações
distintas pelos pensadores helenos como nos poemas homéricos ela age como força vital
e entidade vivificadora e o seu fim é dado quando o corpo dos homens morre e se torna
uma sombra (skiá). O corpo sem alma é um cadáver (nékron), pois não possui
movimento, tendo em vista que a vida se dá em um corpo animado em movimento.
Portanto, em Homero a alma passa a significar vida. Ela deve ser “nutrida”, segundo
Sófocles, a alma pensa, planeja e é afetada pelo prazer e pela dor para ele. Em
Anaxímenes, a alma é constituída de sopro (ar) enquanto para Xenófanes há um
entendimento maior, um poder e inteligência de vontade própria. No Timeu, a alma é
proposta por Platão como uma junção da psyché e do noûs, e por esta via tenderiam a
estar alinhados aos deuses, tornando os seres humanos seres divinos. Portanto, esta
divinação dos homens em Platão seria somente possível com a filosofia já que ela seria
fruto dessa união. Não obstante, para podermos pensar nessa hipótese seria de bom
gosto compreender todo ciclo da alma no corpo e pulsar o intelecto no caminho mais
virtuoso possível. Se aceitarmos que todo movimento da alma unido do intelecto traz
benefícios para conhecermos as coisas do mundo, então a hipótese do ‘’homem
filosófico’’ no Timeu seria uma interpretação sugestiva. Já que o diálogo se utiliza da
assimilação formal do noûs com o daîmon intrinsecamente na estrutura de uma ‘’teoria
psicológica e cosmológica’’ no qual o exercício natural do intelecto é assimilação da
união da alma individual com a alma do mundo. Afim de definir a filosofia como
prática do exercício da parte divina da alma (o noûs) como ομοίωσις θεω. Portanto,
assim é compreendida como se exerce a providência divina mediante a parte superior da
alma. Como mostra Timotin, seria algo consensualmente aceito pelos gregos, o fato de
que cada homem possuir um daîmon recebido dos deuses, um daîmon pessoal cuja
definição está ligada a uma entidade protetora, de orientação pessoal e de consciência.
Esta qualidade é dada exclusivamente aos seres humanos por sua excelência celeste e
também por sua ligação com os deuses imortais. Assim, para que os homens alcancem
essa divinação, existiria um trabalho que eles deveriam exercer. Um deles seria não
exceder os apetites ou disputas mortais (vícios) e não se exaustar das falsas opiniões
(doxai), e por conseguinte, compreendendo tais práticas e se dedicando aos
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pensamentos verdadeiros e concisos os levaria às consequências de tornar mais
“enrijecida” a parte imortal da alma. Lembrando que no diálogo uma ‘’má’’ alma
retornaria do seu ciclo no corpo de uma mulher, mantendo o declínio retornaria como
uma ave, depois crustáceo e assim até o nível mais baixo da reencarnação corpo mortal.
Segundo Timotin (2012, pág. 76), o que é essencial na antropologia de Timeu é saber
que o homem é um microcosmo, uma representação reduzida e rigorosa. Ele é por certo
dotado de uma alma que se acopla intinerantemente no seu corpo. Os elementos do
corpo humano são os mesmos que estão em outros corpos do mundo e, a alma é
formada por um demiurgo cuja forma provém “da mesma mistura que a alma do
mundo” (41d). Este corpo humano não é permanente como a alma humana é uma
dissociação passageira da alma do mundo. Portanto, não há corpo e alma perenes no
mundo, o que existe é um ciclo de vida e morte para o corpo e de retorno da alma ao
mundo inferior. Este retorno se dá após seu ciclo no corpo. Assim, ela se fixa em outro
corpo humano devido esta a alma ser imortal e indivisível. Antes, porém, Platão se
utiliza do seguinte mito: quando o corpo morre e a alma deixa de ser componente dele,
sua “partida” é chegar no mundo inferior e numa “roda de sorte” a alma escolhida sobe
ao mundo mortal e se une a outro corpo e ela retoma suas funções vitais e novamente
iniciando um novo ciclo. Caso este corpo com esta alma no mundo promovera vícios e
inclinações, seu retorno será dado por uma via inferior de corpo, por exemplo, esta alma
voltaria em um corpo do sexo feminino como foi dito. Para Timotin (pág.77), o noûs,
que é espécie imortal, demonstra que o movimento da alma humana se manifesta de
maneira circular e percebe que ela e o daîmon estão relacionados entre si e tal
movimento é próspero somente devido ao fato de o noûs ser participante do ciclo da
psyché. Portanto, essa união entre eles pode estar relacionada com a capacidade de
filosofar: enrijecer a alma (psyché) com o entendimento/racionalidade/intelecto (noûs) é
proporcionar maior aglutinação de concepção das virtudes (areté) e do bom (agathos)
dos homens no mundo. Assim, a potencialidade de filosofar do homem o torna mais
apto a se relacionar com os conhecimentos sobre as coisas do mundo. Neste sentido,
Platão viabiliza a inserção da filosofia como ferramenta esclarecedora dos assuntos
míticos proporcionados pelos poetas e sofistas. A análise de Timotin do Timeu expressa
que as espécies imortais da alma individual são assimiladas a um daîmon ao noûs como
participante no processo intelectual de organização do kosmos. As funções do noûs na
psicologia e cosmologia do Timeu irão “inaugurar” no pensamento platônico o daîmonnoûs como sendo um desmós ou um metaxú, uma interligação “da alma humana com a
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alma do mundo e o intelecto humano com o intelecto divino” (pág.79). Assim, Timotin
nos diz: ‘’ O Daîmon-Noûs é um δεσμός ou um μεταξύ que conecta a alma humana à
alma do mundo e o intelecto humano ao intelecto divino, servindo assim como um
intermediário entre, por um lado, o homem e o mundo e, por outro lado, entre o homem
e a divindade.’’ (TIMOTIN, pág.79). Devemos ressaltar, também, que o Daîmon-Noûs
não seja confundido com o daîmon pessoal no que diz respeito a uma entidade divina
ligada a alma, pois um daîmon pessoal é uma entidade ligada ao destino como dito
acima. Para tanto, Timotin, torna mais claro isso na passagem:
O Noûs é identificado com o daîmon apenas na medida em que se consegue
escapar do estado de dependência ao qual é inevitavelmente trazido e mantido por sua
condição, e onde sua atividade reproduz um movimento circular da alma do mundo,
restabelecendo a proporção certa entre os círculos do ‘’mesmo’’ e do ‘’outro’’. Nesta
perspectiva, o daîmon não representa nenhum outro algo que o αρχαια φύσις que a alma
individual é chamada a cobrir por assimilação à alma do mundo, pelo exercício natural
de sua parte imortal. Este processo de desindividualização progressiva (poder-se-ia
dizer de ‘’demonização’’) da alma individual nunca se completa durante a vida terrena,
sendo seu resultado equivalente à sua absorção completa, ao final de um certo número
de encarnações, na vida terrena da alma do mundo. O daîmon designa, em última
análise, aquele estado da alma individual em que seu noûs, liberado da irregularidade e
do desiquilíbrio, é enganchado por um redirecionamento constante do olhar para a
motricidade celeste que constitui sua própria natureza e o princípio de sua conversão.
(TIMOTIN, pág.80)

Contudo, o daîmon não é uma entidade que está ligada somente às questões
religiosas do mundo grego clássico. Além das concepções da piedade, os daimones
estão presentes no modo de vida dos helenos seja na política, na moral, na cultura, nas
artes e na filosofia. Neste sentido, o daîmon-noûs seria uma figura platônica que
corresponderia à possibilidade da prática de filosofar dos homens, ou seja, a alma como
componente vital e vivificadora do corpo no mundo deve promover junto com o
entendimento um exercício de movimento (vida) e intelectualidade (noûs) para o
alcance dessa divinação do homem. Esta figura platônica talvez possa ser o caminho do
bom exercício da prática filosófica já que por ela o homem torna-se capacitado de
conhecer as coisas do mundo – questionando para se conhecer a verdade das coisas –
como se percebe ao longo do diálogo Timeu. A construção do kosmos e de seus
componentes no diálogo nos traz a suspeita que o demiurgo mencionado seria uma
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espécie de ser com um alto grau de filosofia e divindade e o daîmon pessoal serviria de
aspecto inicial para o desenvolvimento dos homens em direção ao se encontra tal
demiurgo. Contudo, as ações do intelecto (noûs), sendo fundamentais para o
florescimento de uma alma divina e afastada dos vícios, tornariam este corpo dotado de
conhecimentos, sobretudo, de filosofias.
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Abstract: The scholars have been debating about Aquinas’ ethics and there is
no conclusions about him being a intellectualist or voluntarist. Some authors,
like Hause (1997), point out an strong intellectualism on Aquinas’ theory.
Others, that is Gallagher’s case (1994), defend that Thomas Aquinas is a
voluntarist. The purpose of this article is to point out some indications of
voluntarism in the Prima Secundae, specially at questions 8-10. In this way,
we will analyze the simplex voluntas, pointing out: 1) how this act transmits
its dynamicity to the other partial acts; 2) how will is free in the plan of
exercise and how its interfers the intellect’s consideration; 3) the fact that will
moves itself.
Keywords: human actions; will; intellect.
Resumo: A leitura da ética tomista tem suscitado numerosas discussões
acerca de sua classificação como intelectualista ou voluntarista. Alguns
autores, como é o caso de Hause (1997), apontam que há em Tomás um forte
apelo ao intelectualismo. Outros autores, como Gallagher (1994), buscam
demonstrar que a teoria do Aquinate acerca das ações humanas teria forte
viés voluntarista. O objetivo deste trabalho é apresentar indicações do
voluntarismo a partir das questões de 8-10 da Prima Secundae. Desse modo,
tratar-se-á da simplex voluntas, objeto das referidas questões, buscando
evidenciar: 1) como esse primeiro ato da vontade transmite motricidade a
todas as ações parciais da estrutura tomista; 2) a liberdade da vontade tanto
no plano do exercício da ação quanto em sua interferência na consideração
intelectiva; 3) o fato de a vontade mover-se a si mesma.
Palavras-chave: ações humanas; vontade; intelecto.

1 INTRODUÇÃO1
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Os estudiosos da ética medieval costumam classificar as teorias do período a partir dos
termos “intelectualista” ou “voluntarista”. Conforme define Hause (1997, p. 168), por
voluntarismo, em um sentido amplo, é possível compreender uma tese que defenda a
superioridade da vontade sobre as outras potências da alma, sobretudo a potência
intelectiva. O comentador aponta ainda que, em sentido mais estrito, uma teoria das
ações humanas é dita voluntarista a medida em que nela a vontade tem o domínio de
suas próprias ações, não sendo determinada por nenhuma outra potência, tampouco a
intelectiva (HAUSE, 1997, p. 168). Afirmar que o intelecto seria superior e senhor de
sua ação e das outras potências da alma seria apontar uma teoria intelectualista.
Entretanto, os comentadores não entram em consenso quando o assunto é a
teoria das ações humanas apresentada por Tomás de Aquino na Suma de Teologia
(doravante apenas ST), nas questões de 8-17 da Prima Secundae. Alguns, como é o caso
de Hause (1997), apontam que o escolástico seria um autor intelectualista. Tal tese
encontra suporte em uma frase, cunhada por Lottin (1962, p. 252) “nihil volitum nisi
cognitum” (não há volição sem cognição – tradução livre). De fato, o Aquinate na
questão 82 da Prima Pars defende que a vontade não é uma certa inclinação neutra, mas
um apetite racional que é inclinado e movido pelo objeto apetecível, o bem, que é
apreendido pelo intelecto. Negar que haja essa necessidade seria negar a própria
natureza da vontade como apetite racional, conforme afirma Gallagher (1994, p. 247).
Além do mais, na ST Ia-IIae, q. 9, a. 1, Tomás indica que o objeto (apreendido pelo
intelecto) seja responsável pela determinação formal do ato humano.
Por outro lado, alguns comentadores apontam Tomás de Aquino como um
voluntarista. Essa explicação encontra, primeiramente, um certo respaldo histórico na
condenação de 1270, pelo bispo parisiense Dom Estevão Tempier.2 O próprio Aquinate
a enuncia no De Malo, obra escrita em período próximo a Prima Secundae, em que se
diz o seguinte: “É preciso dizer que alguns sustentaram que a vontade do homem se
move por necessidade para escolher algo. (...) Ora, essa opinião é herética.” (QDM 6,

2

Trata-se aqui da condenação das treze proposições. Em 1277, há uma nova edição das condenações,
sendo tratadas como heréticas 249 proposições. A lista das treze proposições de 1270, que aqui nos
interessam, podem ser encontradas na introdução do Prof. Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento ao A
unidade do intelecto, contra os averroístas.
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1)3. Haveria, portanto, certa liberdade da vontade em seu ato de escolha, não sendo
determinado nem mesmo pelo intelecto. Segundo o Aquinate, ainda no De Malo, “Com
efeito, [essa heresia] tira a razão do mérito e do demérito nos atos humanos. De fato,
não parece ser meritório ou demeritório que alguém por necessidade assim faça o que
não pode evitar.” (QDM 6, 1). Além disso, na ST Ia-IIae, q. 10, aa. 1-2, Tomás aponta
que o objeto (aquele apreendido pelo intelecto) move a vontade, como movente nãomovido, mas não a move necessariamente.
Há, portanto, argumentos suficientes para sustentar ambas as posições, de tal
maneira que os comentadores não apresentam acordo sobre o tema. Acompanham a tese
intelectualista, além de Hause (1997), Daniel Westberg (1994), Thomas Williams
(2014), Alan Donagan (1987) e Terrence Irwin (1990).4 A tese voluntarista é defendida,
em larga medida, por Gallagher (1994), Stump (2006), mas também pela tradição
francesa, inspirada na obra de Odon Lottin (1949), como também pelo texto central para
a discussão das ações humanas em Tomás de Aquino, de Servais Pinckaers (1955).
Neste sentido, esta apresentação busca a partir das questões dedicadas a simplex
voluntas indicar como a teoria das ações humanas tomista pode ser lida de maneira
voluntarista.
A simplex voluntas seria o primeiro ato da vontade, acompanhado do
conhecimento simples (ato do intelecto), que formariam o primeiro par de ações parciais
da estrutura dos atos humanos tomista. Seguido dela, tem-se: intenção e conhecimento
intencional; consentimento e deliberação; escolha e julgamento prático; uso voluntário e
império; fruição e uso voluntário. Nas qq. 8-10, Tomás trata do objeto da vontade (q. 8),
o que se move (q. 9) e o modo como é movido (q. 10). Tais questões tratam deste que é
o ato parcial primeiro da vontade na estrutura das ações humanas do Aquinate, nada
mais é que um desejo simples pelo fim.
Primeiramente, tratar-se-á do modo como a ação primeira da vontade,
denominada pela tradição de leitura tomista como simplex voluntas, transmite toda sua
motricidade a toda a estrutura das ações humanas. Em seguida, os planos de exercício e
especificação serão apresentados. Na última parte, o texto tratará do modo de mover da
3

As citações ao QDM 6 foram retiradas da tradução do Prof. Carlos Arthur Ribeiro Nascimento,
publicada em 2021.
4
O presente texto focará na discussão com o texto de Hause (1997).
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vontade, indicando como o entendimento tomista de que ela seja capaz de mover-se a si
mesma dá dinamismo a ação voluntária.

2 A SIMPLEX VOLUNTAS
Na questão oitava, em seu primeiro artigo, Tomás começa por indicar que a
vontade, enquanto apetite e ato, não é um certo apetite neutro, que tende tanto ao bem
quanto ao mal. Para o autor, a vontade é somente do bem, pois se trata de um apetite
racional e, portanto, constitui-se como uma inclinação àquilo que é semelhante e
conveniente a si. Uma vez que o ser é bom (PINCKAERS, 1997, p. 310-311), buscar
algo semelhante e conveniente a si significa buscar um objeto5 apreendido sob o aspecto
de bem. Essa apreensão, como dito acima, é da parte da potência intelectiva. Diz
Tomás:
Logo, para que a vontade tenda para algo, não é necessário que seja o
bem da coisa, mas que seja apreendido na razão de bem (in ratione
boni). Donde o Filósofo dizer no Livro II da Física: o fim é o bem, ou
o que tenha aparência de bem. (ST Ia-IIae, q. 8, a. 1, respondeo)6

Desse modo, é possível notar o ato da vontade como, primeiramente, um
querer/desejo por um bem. Esse bem que não é uma coisa em si mesma, mas uma
“noção geral, formada por abstração da natureza particular do objeto de inclinação da
vontade.” (PINCKAERS, 1997, p. 312). Esse querer é, portanto, possibilitado por um
conhecimento simples do bem, uma apreensão intelectiva que apresenta ao apetite
racional algo (uma coisa, uma pessoa, uma meta) como algo bom.
A seguir, Tomás apresenta a seguinte distinção: enquanto a vontade, como
potência, é tanto do fim quanto dos meios, a simplex voluntas é um querer apenas do
fim. Fim e meio, segundo Pinckaers (1997, p. 317) são palavras que designam
elementos estruturais pelos quais a faculdade constrói seu movimento. O desejo pelo
fim tem papel importante na dinâmica da ação voluntária. O Aquinate diz:
Se, porém, falamos da vontade enquanto seu próprio ato, então,
propriamente, ela é somente fim. (I) Todo ato denominado pela
5

Pilsner (2006, p. 4) indica que Tomás utiliza o termo objeto por vezes para referir-se a qualquer fim
humano (ou bem). Por conta disso, neste texto os termos são utilizados buscando evidenciar o mesmo
sentido.
6
A edição que usamos como referência é a publicada pela Edições Loyola.
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potência designa o seu simples ato, como por exemplo, intelecção
designa o simples ato do intelecto. O simples ato da potência está
naquilo que por si mesmo é o objeto dela. Ora, o que é em si mesmo
bom e querido é o fim. Donde a vontade ser do próprio fim. (II)Mas,
as coisas que são para o fim não são boas e queridas por causa de si
mesmas, mas enquanto ordenadas para o fim. Por isso, a vontade não
se dirige para elas, a não ser enquanto se dirige para o fim.
Conseqüentemente, o que a vontade nelas quer é o fim. (III) Assim
também o ato do intelecto tem por objeto próprio as coisas que por si
mesmas são conhecidas, quais sejam os princípios. Mas o que é
conhecido mediante os princípios não se diz intelecção, a não ser
enquanto os princípios são nele considerados, porque, como diz o
livro VII da Ética: "O fim está para as coisas desejadas, como os
princípios para as coisas inteligíveis”. (ST Ia-IIae, q. 8, a. 2,
respondeo– grifo nosso)

No trecho (I) destacado acima é possível encontrar Tomás, pela primeira vez na
Suma de Teologia, atribuindo a esse ato primeiro da vontade o adjetivo simples. O
termo indica se tratar de um ato tão próximo da potência que tem por objeto os mesmos
dela. Não é que os atos seguintes desejam outras coisas, que não são desejadas pela
vontade, mas que o objeto deste ato é o que consta na própria definição do apetite
racional. Logo, a simplex voluntas tem por objeto o fim e o bem.
É preciso notar, contudo, que o adjetivo simples não se apresenta em um sentido
minimalista, como indica Pinckaers (1955, p. 397-398), tal qual teria na oração Maria
usa roupas simples, sentença que indica que uma garota de nome Maria usaria um
vestido de menor qualidade, menor beleza, mal-acabado. Atribuir esse termo à vontade
não indica tratar-se de um ato ineficaz, inacabado, sem efetividade. Seu sentido aqui é
de uma vontade pura, um desejo simples pelo fim e o bem, que é princípio de um ato
voluntário. Do mesmo modo, o comentador diz, Deus é simples e, ainda assim,
princípio de toda a criação para Tomás.
Ademais, não se pode compreender a simplicidade do ato primeiro da vontade
como um inacabamento, ou uma não efetividade, pelo modo como Tomás continua sua
exposição. O trecho (II) fortalece essa ideia de que o desejo pelo fim transmite para
todas as outras ações da vontade sua dinamicidade. Os meios são desejados apenas
porque há uma primeira vontade inicial de um fim. Ir ao médico não é desejado por si
mesmo, mas apenas à medida em que tem relação com o fim de obter saúde.
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O trecho seguinte (III) decorre de uma analogia por proporcionalidade 7 existente
entre intelecto-intelecção/vontade-simplex voluntas realizada logo no início do corpo do
artigo. A intelecção, que é o correspondente da simplex voluntas para a faculdade
intelectiva, possui como objeto próprio os princípios, que são aqueles que são
conhecidos por si mesmo. No entanto, o conhecimento que se dá a partir dos princípios
(a conclusão) não é chamado de intelecção, mas por outro nome, segundo o Aquinate. O
autor deixa uma breve indicação do texto de Aristóteles, pelo qual se estabelece uma
nova relação de proporcionalidade entre princípios e fim. Tal indicação fortalece a
seguinte interpretação do texto tomista: ainda que a intelecção seja apenas dos
princípios, é apenas através deles que se pode chegar a uma conclusão verdadeira, uma
vez que esses são mobilizados e condições de possibilidade da estrutura silogística. Do
mesmo modo, ainda que a simplex voluntas seja apenas do fim, ela tampouco é uma
ação parcial esvaziada, mas possibilidade de chegar a uma definição sobre os meios e à
fruição do fim, sendo condição de possibilidade de toda a estrutura de ato humano na
teoria tomista. Desse modo, ela está imbrincada em todos os atos parciais que se
seguem após ela, sejam da vontade ou do intelecto. Não há deliberação, ato da
faculdade intelectiva, por exemplo, se não houver o desejo por um determinado fim.
Ao final da ST Ia-IIae, q 8, a. 3, respondeo, o autor realiza uma indicação que
fortalece a interpretação ora apresentada. Lá, é possível ler o seguinte trecho: “Isso
acontece também com o intelecto: primeiro a pessoa tem a intelecção dos princípios
como tais; depois, conhece-os nas conclusões, enquanto aceita as conclusões por causa
dos princípios.” (ST Ia-IIae, q 8, a. 3, respondeo). O princípio obtido através da
intelecção, novamente, aparece como fundamento e critério de aceitação das conclusões
de um processo cognitivo. Do mesmo modo, o fim, querido através do ato primeiro da
vontade que é a simplex voluntas, é o fundamento e critério de aceitação da conclusão
do que se pode pensar como um silogismo prático, em que a conclusão será a electio
(escolha).

7

Analogia por proporcionalidade é um termo cunhado por Tomás Cajetano. Segundo Klubertanz (1960),
tal modo de analogia ocorreria quando comparada a uma primeira relação de objetos, um objeto de uma
segunda relação exerce função parecida a da primeira, de um modo como x está para y, como a está para
b.
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3 PLANO DO EXERCÍCIO E PLANO DA ESPECIFICAÇÃO
A nona questão da Prima Secundae é inaugurada com o seguinte artigo, em que se
questiona se a vontade é movida pelo intelecto. Para os propósitos ora suscitados neste
texto, é importante notar como Tomás apresenta dois planos no mover-se da potência
apetitiva.
O primeiro é o que se costuma chamar de plano da ação. Para o autor, uma
potência da alma encontra-se em potência para fazer ou não fazer algo. “Por exemplo, a
vista, às vezes, vê em ato e, às vezes, não vê.” (ST Ia-IIae, q. 9, a. 1, respondeo). O
segundo é o plano da especificação em que uma faculdade se encontra em potência para
agir de uma maneira ou de outra, como a vista que “às vezes, vê o branco, às vezes o
preto.” (ST Ia-IIae, q. 9, a. 1, respondeo). Como é possível notar, o primeiro é da parte
do sujeito, enquanto o segundo é da parte do objeto. Pinckaers (1997, p. 321-323)
aponta que o primeiro plano é de um exercício de causalidade eficiente e o segundo de
causalidade formal.
Adiante no texto, Tomás aponta que:
A moção do sujeito procede de algum agente. E como todo agente age
em vista do fim, como acima foi mostrado, o princípio dessa moção
procede do fim. Daí que a arte à qual pertence o fim move por seu
império a arte à qual pertence o que é para o fim, como se diz no livro
II da Física: "Como a arte de navegar comanda a arte de construir" O
bem em geral que tem a razão de fim é o objeto da vontade. Assim
sendo, sob este aspecto, a vontade move as outras potências da alma
para os seus atos, pois usamos as outras potências quando queremos.
(ST Ia-IIae, q. 9, a. 1, respondeo)

Ao dizer da moção do sujeito, Tomás aponta para o plano do exercício da ação,
para o modo como o agente exerce causalidade eficiente sobre o mundo. Tal ação é
exercida por um fim, e esse fim é objeto da vontade. Por este aspecto a vontade move
todas as outras potências da alma, incluindo o intelecto. Conforme aponta Stump (2002,
p. 277-278), o fato de a vontade só passar a desejar algo porque o intelecto a apresenta
este algo sob o aspecto de bem, somado a possibilidade de ela parar o intelecto em seu
raciocínio, indica que a vontade pode, ainda que indiretamente, parar seu próprio ato.
Há, portanto, aqui uma reafirmação do modo como a vontade exerce causalidade
eficiente sobre as demais potências. Por conseguinte, o plano de exercício da ação

762

parece ser exclusivo à vontade, na medida em que essa também determina o movimento
das outras potências.
Os conceitos de plano de ação e de especificação são ainda explicitados adiante,
na ST Ia-IIae, q. 10, a. 2. Após afirmar, no artigo anterior (ST Ia-IIae, q. 10, a. 1), que a
vontade deseja naturalmente ao bem geral, na medida em que este é o seu objeto, Tomás
passa a tratar se há necessidade em seu desejo. Ou seja, trata-se agora de questionar se a
vontade é movida de uma maneira que não pode ser de outra forma quando é movida
por seu objeto.
No respondeo, o autor afirma que a vontade é movida pelos dois modos já
citados. Quanto ao primeiro, o do exercício do ato, novamente Tomás indica que a
vontade não pode ser movida necessariamente por nenhum objeto, já que pode não
pensar em objeto algum. Ainda que pensar seja um ato intelectivo, como visto na
questão 82, a. 4, da Prima Pars, a vontade move o intelecto para conhecer o que quer
que seja, à maneira de uma causalidade eficiente. Portanto, como Osborne (2014, p. 11),
há neste ponto uma liberdade de exercício da vontade que recai sobre essa possibilidade
de não pensar sobre o objeto. Por isso, é possível afirmar que tal liberdade é próprio da
vontade em seu movimento.
Quanto à especificação do ato, a vontade permanece livre por conta da
habilidade do intelecto de apresentar uma variedade de bens. Ademais, qualquer objeto
apresentado pela faculdade intelectiva para a vontade, não provoca uma adesão
necessária do apetite a ele. Isso ocorre por conta do que se segue: a vontade desejaria
necessariamente um bem universal, que seja bom sob todos os aspectos e pontos de
vista considerados (o caso da bem-aventurança); no entanto, um objeto que não seja
bom sob todas as circunstâncias em que for considerado, não provoca necessariamente
movimento da vontade.
O texto do artigo segundo da décima questão traz ainda uma importante
consideração. Ao tratar do desejo necessário à bem-aventurança, como bem universal
que é bom sob todos os aspectos, Tomás adiciona a seguinte condição: “se está
querendo algo”. Esta partícula condicional torna ainda mais livre a vontade na medida
em que ela pode ou não querer algo, mesmo que esse algo seja o bem supremo. Desse
modo, a vontade em sua ação parece inteiramente livre para querer ou não, como
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também influencia a própria consideração intelectiva, sendo capaz de voltar a atenção
do intelecto para este ou aquele aspecto do objeto.
Entretanto, Hause (1997, p. 173) compreende que é possível explicar essa
passagem de uma forma intelectualista. Segundo o autor, por exemplo, a vontade pode
não desejar o bem perfeito porque ainda está em processo de consideração das
alternativas. Tal processo poderia ocorrer por um período indeterminado, segundo o
comentador. Contudo, como visto acima, e como será aprofundado a seguir com os
argumentos de Gallagher (1994), se o intelecto ainda está considerando o objeto, ele o
faz porque sua causa eficiente o move para continuar a consideração sob os mais
diversos aspectos do objeto. Retorna-se, portanto, ao voluntarismo.
Gallagher (1994) no decorrer de seu artigo busca demonstrar que em Tomás de
Aquino há um voluntarismo robusto a partir destas duas afirmações: 1) a vontade é livre
no plano da ação; 2) a vontade exerce influência no plano da especificação do ato. Para
o comentador, é necessário que a vontade seja livre nos dois planos, uma vez que a
liberdade é a possibilidade de agir de outra maneira. Por exemplo, um agente humano só
pode ser dito livre em uma determinada ação, como estudar, se a ele for facultada a
possibilidade contrária, ou seja, não estudar. Se a vontade é livre apenas para querer ou
não, mas uma vez iniciado o processo, ela se torna determinada pelo objeto, ela perderia
a sua liberdade, e não seria possível chamar o Aquinate de voluntarista. Além disso, ele
adiciona que não é possível, como já dito na introdução, que a vontade faça a escolha
diferentemente do que o intelecto apresenta como o melhor, após considerá-lo.
O exemplo de Gallagher é o seguinte (1994, p. 264-265): a vista pode ver ou não
(aqui trata-se do exercício da ação). Uma vez que ela exerce seu ato, enxerga ou verde
ou azul (plano da especificação). Entretanto, imagine um cubo que tenha duas faces
verdes e quatro azuis. Neste cubo, nem sempre se enxergará verde ou azul. Dependerá
da face para a qual o sujeito determine a sua atenção. Na relação vontade e intelecto
aconteceria algo parecido. O objeto desejado não é inteiramente bom, pois há apenas
um objeto inteiramente bom, que é a bem-aventurança. Os outros objetos são bons sob
determinada consideração do intelecto. Essa consideração do intelecto, como qualquer
outro ato da faculdade intelectiva, sofre causalidade eficiente da vontade.
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Neste sentido, dois trechos retirados da ST Ia, q. 82, a. 4, podem elucidar e
validar o argumento de Gallagher, além do que já está dito nos artigos supracitados da
Prima Secundae. Primeiramente, na sed contra, Tomás apresenta:
EM SENTIDO CONTRÁRIO, Damasceno diz que "está em nós
conhecer ou não conhecer qualquer arte que queiramos". É pela
vontade que algo está em nós; mas, é pelo intelecto que conhecemos
as artes. Portanto, a vontade move o intelecto. (ST Ia, q. 82, a. 4, sed
contra)

O trecho acima indica que o intelecto conhece, mas apenas porque a vontade
assim o quer, de modo que a potência apetitiva exerce causalidade eficiente no ato de
conhecer. A seguir, afirma: “Assim, a vontade, como causa eficiente, move todas as
potências da alma a seus atos, com exceção das potências da alma vegetativa, que não
são submetidas a nosso querer” (ST Ia, q. 82, a. 4, respondeo).
Por fim, é preciso notar que a crítica de Hause a Gallagher (1997, pp. 169-170),
não debate este ponto. O comentador centra sua discussão na questão da necessidade do
voluntarismo em Tomás de Aquino para que não se recaia na tese de que a vontade
queira ou escolha algo por necessidade, o que retiraria a responsabilidade moral dos
seres humanos. Esta argumentação que ele critica em Gallagher não é, ao meu ver, o seu
argumento real em defesa da liberdade da vontade, mas o que acima foi demonstrado.

3 A VONTADE MOVE-SE A SI MESMA
Na ST Ia-IIae, q. 9, a. 3, Tomás discute a possibilidade da vontade de mover-se a
si mesma. Na sed contra, o autor indica que por conta de a vontade possuir o domínio
de seu ato no plano do exercício da ação, é preciso que seja capaz de mover-se a si
mesma. Desse modo, a vontade é, como indica Osborne (2014, p. 17), sua própria causa
eficiente, embora alguns tomistas tenham dito o contrário8.
Essa capacidade da vontade de mover-se a si mesma é o que dá todo o
dinamismo à ação voluntária. Mais uma vez, Tomás utiliza da comparação entre o
movimento do intelecto num silogismo com o movimento da vontade. O intelecto,
8

Osborne aponta em seu livro que Cajetan e alguns outros tomistas defenderam a tese pela qual o objeto
apetecível seria a causa eficiente da vontade (OSBORNE, 2014, p. 15). Entretanto, como vem sendo
defendido aqui, o objeto pode ser compreendido como causa formal da vontade e seu ato, não como causa
eficiente.
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segundo o autor, move-se por si mesmo do conhecimento dos princípios ao
conhecimento das conclusões. A vontade, por seu lado, é capaz de mover-se por si
mesma do desejo do fim para o desejo do meio9.
Em sua edição comentada dessa parte da Suma de Teologia, Servais Pinckaers
apresenta a seguinte leitura deste artigo:
A vontade é, portanto, capaz de se mover e de se fazer querer, não que
seja sua própria causa, em sentido estrito, mas no sentido de que a
vontade de um fim gera a vontade dos meios para realizá-lo, de modo
que um ato da vontade pode causar um outro (PINCKAERS, 1997, p.
324)10.

A interpretação do comentador é assertiva quando diz que a simplex voluntas é
um ato da vontade que gera outros atos, até chegar à fruição. Este dinamismo do apetite
racional que o faz passar de uma ação parcial a outra toda sua efetividade, como se tem
afirmado neste texto.
Contudo, o comentador não é claro ao expor o que seria um sentido estrito da
causalidade da vontade. De fato, há indicações pelo texto tomista e em bibliografia
secundária, como é o caso do já citado Osborne (2014), que a vontade seja sua própria
causa eficiente. Não há outra indicação de Pinckaers sobre o que seria uma causa em
sentido estrito nos outros textos consultados na elaboração deste trabalho. Há algumas
possibilidades pelas quais a nota dele faça jus ao texto ora analisado, em especial, a
compreensão da vontade como causa secundária na ordem da ação, dependente de uma
causa primária, pela qual se movem todas as coisas criadas, que seria o próprio Deus.
Após apresentar na ST Ia-IIae, q. 9, a. 4, se a vontade é movida por princípio
exterior, e logo em seguida mostrar que esse não é um corpo celeste, Tomás de Aquino
chega no artigo sexto até a discussão sobre Deus, perguntando se “A vontade é movida
só [solo] por Deus como princípio exterior?”. O adjetivo solo dá ênfase à questão, mas
também favorece uma interpretação de exclusividade da divindade como esse movente
exterior.
ST Ia-IIae, q. 9, a. 3, respondeo: “Como se disse anteriormente, pertence à vontade mover as outras
potências em razão do fim, que é o objeto da vontade. Também acima foi dito que o fim está para as
coisas apetecíveis como o princípio para as inteligíveis. Evidencia-se, pois, que o intelecto ao conhecer o
princípio, se reduz de potência a ato, quanto ao conhecimento das conclusões, e desse modo, move-se a si
mesmo. O mesmo se dá na vontade ao querer o fim. Ela se move a si mesma para querer as coisas que são
para o fim.”
10
Tradução nossa.
9
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Segundo o autor:
Isso se evidencia de dois modos. Primeiro, porque a vontade é
potência da alma racional que só por Deus é causada por criação,
como se disse na I Parte. - Segundo, porque a vontade está ordenada
ao bem universal. Daí que nenhuma outra coisa pode ser a causa da
vontade, senão o próprio Deus que é o bem universal. Todos os outros
bens são bens por participação e são bens particulares. (ST Ia-IIae, q.
9, a. 6, respondeo)

Deus seria, portanto, o princípio da vontade, na medida em que é a causa
primeira de tudo aquilo que existe, mas também seu fim último, uma vez que o apetite
racional está ordenado para o bem universal. O fato de Deus ser o criador da vontade
explica, segundo Tomás, também o porquê de não ser contrário à natureza do apetite
racional ser movida por Ele, uma vez que “somente pode causar um movimento natural
o que é de alguma maneira causa da natureza” (ST Ia-IIae, q. 9, a. 6, respondeo).
Como indica a resposta à terceira objeção, Deus move a vontade humana como
um motor universal para o objeto universal, sem o qual o homem nada poderia desejar,
porém mantém a criatura humana é capaz de, pela razão, determinar se vai querer isso
ou aquilo11, o que é aprofundado na ST Ia-IIae, q. 10, a. 4, onde o Aquinate indica a
partir de Damasceno a incapacidade da graça divina de corromper a natureza humana.
Desse modo, Deus não moveria a vontade necessariamente. Uma vez que é o princípio
criador, Ele moveria as coisas criadas a partir das condições das coisas mesmas. Por ter
criado a vontade para uma causalidade contingente, constituindo-a como uma potência
autodeterminada, Deus não a moveria necessariamente, mas garantiria sua
contingência12. Desse modo, Tomás indica o criador como a origem última da liberdade
da vontade, superando certa oposição entre essa última e a onipotência divina. De fato,
como aponta Pinckaers (1997, p. 336), trata-se de Deus como uma causa primeira que

ST Ia-IIae, q. 9, a. 6, resp. 3ª obj.: “Quanto ao 3°, deve-se dizer que Deus move a vontade humana,
como motor universal, para o objeto universal da vontade que é o bem. Sem esta moção universal, o
homem não pode querer alguma coisa. Mas o homem pela razão se determina para querer isso ou aquilo,
que é o bem verdadeiro ou um bem aparente.”
12
ST Ia-IIae, q. 10, a. 4, respondeo: “Diz Damasceno: ‘Não cabe à providência divina corromper a
natureza, mas conservá-la’. Por isso, move todas as coisas segundo as condições das mesmas, de modo
que das causas necessárias por moção divina seguem-se os efeitos necessariamente, e, das causas
contingentes, seguem-se efeitos de modo contingente. Como a vontade é princípio ativo não determinado
para uma só coisa, mas indiferentemente se refere a muitas, Deus a move, não a determinando para uma
só coisa, mas permanecendo o seu movimento contingente e não necessário, a não ser nas coisas para as
quais é movida naturalmente.”
11
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estabelece uma série de causas segundas que ocorrem de maneira contingente por sua
livre iniciativa criadora.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste texto buscou-se demonstrar de que forma, a partir das
questões 8-10 da Prima Secundae, Tomás de Aquino pode ser apontado como um
voluntarista. Primeiramente, as analogias propostas pelo autor entre simplex voluntas e
intelecção demonstram a necessidade da primeira para todo o silogismo prático
realizado pelo agente, tal qual a intelecção é necessária para os silogismos, uma vez que
lida com os princípios.
No segundo ponto, considerou-se de que modo a vontade exerce causalidade
eficiente sobre o intelecto e como isso afeta a consideração intelectiva sobre o objeto.
Isso ocorre porque o apetite racional tem em seu poder chamar a atenção do intelecto
para determinada parte do objeto. Desse modo, a vontade afetaria até mesmo o
julgamento intelectivo. Ainda que não se tenha entrado na questão acerca da escolha
(ST Ia-IIae, q. 13), é preciso dizer que a vontade não é capaz de escolher diferentemente
daquilo que o intelecto apresenta como o melhor, mas ela pode afetar o julgamento
intelectivo através da direção da consideração.
Por fim, mostrou-se como há a habilidade da potência apetitiva de mover-se a si
mesma e como isso implica na estrutura das ações humanas. Além disso, a liberdade da
vontade seria garantida por Deus, criador de todas as coisas na visão tomista.
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Abstract. This paper has the goal to descbribe the principal aspects of
property dualism in analitical philosophy. Its show, in a general way, the
distinction between phisycal and mental states and the theory of the proper
dualism in your weak and strong form. Furthermore, its try to resolve the ask
what is the nature of mental states, which leads us in a ontologic investigation
about the concepts of qualia and intencionality
Keywords: mind-body problem, property dualism, epiphenomenalism.
Resumo. Este artigo possui o objetivo de descrever os principais elementos do
dualismo de propriedade na filosofia analítica. Ele apresenta de um modo
geral a distinção entre estados físicos e mentais e a teoria do dualismo de
propriedade em suas formas fraca e forte. Além disso, tenta-se responder qual
é a natureza dos estados mentais, o que nos leva a uma investigação
ontológica sobre os conceitos de qualia e intencionalidade.
Palavras-chave: problema
epifenomenalismo.
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Introdução
O dualismo de propriedade é uma abordagem de filosofia da mente que foi
derivada do dualismo de substância. Tal concepção afirma que existem duas
propriedades distintas que constituem o mundo, sendo elas: res cogitans – substância
pensante – e res extensa – substância extensa. Essa tradição deixou problemas
elementares que serviram como um plano de fundo para a filosofia da mente. O maior
deles que permaneceu não solucionável por toda a história da metafísica e gerou
infindáveis tentativas de resposta é o problema mente-corpo. Este problema consiste em
admitir que ambas as substâncias sejam incomunicáveis por estarem em planos
distintos.
A partir deste problema houve duas correntes antagônicas na filosofia da mente
que geraram inúmeras abordagens sobre o tema, a primeira, conhecida como
fisicalismo, tem como objetivo eliminar o conceito de mente das discussões e isto
porque não há um elemento físico no cérebro que seja capaz de corresponder a esse

770

conceito e, consequentemente, não há meios de comprovação empírica da existência da
mente. O ponto forte dessa exclusão é que o problema mente-corpo deixa de ter um
propósito na filosofia da mente. O ponto fraco dessa corrente está no fato de que, ao se
eliminar a concepção de mente, se elimina simultaneamente a concepção de
subjetividade elaborada pelo dualismo.
A segunda corrente, que também gerou diversas abordagens, ficou conhecida
como dualismo de propriedade e tem como principal característica manter uma
concepção de mente semelhante ao do dualismo cartesiano. Em todas as suas versões, o
dualismo de propriedades se adequará a visão contemporânea materialista de que só
existe uma substância no mundo – a matéria. Mas, essa substância possuirá duas
propriedades distintas: uma física e outra mental. A expressão dualismo de propriedade
surgiu, originalmente, na filosofia analítica por meio de Frank Jackson, Thomas Nagel e
Tim Crane. Essa segunda corrente também é conhecida como teorias do aspecto dual e
sofreu uma vasta influência das concepções do século XIX sobre psicologia.
Em linhas gerais, o dualista de propriedade irá enfatizar o ponto fraco da
corrente fisicalista, ele irá admitir que ao excluir a concepção de mente das discussões,
se exclui também a concepção de subjetividade e toda a abordagem elaborada a partir
desse conceito. Com isto, o dualista de propriedade admitirá que o cérebro – a matéria –
é composto por duas propriedades: uma física e outra mental. Essas propriedades,
apesar de surgirem da mesma substância, são distintas e irredutíveis, num sentido em
que a propriedade mental não é capaz de ser explicada por meio de procedimentos
empíricos. Esse fragmento retirado do livro “Psicología desde un punto de vista
empírico” de Franz Brentano ilustra da melhor forma o possível a característica central
do dualismo de propriedade:
“Encontramos propiedades físicas y psíquicas unidas en un mismo grupo. No
sólo pueden los estados físicos haber sido provocados por estados físicos y
los estados psíquicos por psíquicos, sino que también hay casos en que los
estados físicos tienen consecuencias psíquicas y los estados psíquicos tiene
consecuencias físicas.” (BRENTANO, 1935, p. 21-2)

Para o dualista de propriedade os estados mentais emergem do cérebro após ele
atingir algum nível de complexidade e, apesar do cérebro ser o elemento causador nessa
relação, os estados mentais não são capazes de serem explicados recorrendo
exclusivamente ao seu elemento causador – o cérebro –, porque eles estão num estado
superior das descrições físicas. Ainda utilizando o livro de Brentano como exemplo, ele
consegue definir essa característica dos estados mentais surgirem a partir do cérebro – a
diferença é que ele se refere aos estados mentais como o ato de representar de nossa
consciência – ao descrever o ponto de vista de outro pesquisador, que era seu
contemporâneo:
“Meyer llega a creer que los animales inferiores tienen sólo sentimientos y
apetitos, sin representaciones, y que la vida de los animales superiores y del
hombre comienza también con un mero sentir y apetecer, mientras que el
representar sobreviene cuando está másvadelantada la evolución”
(BRENTANO, 1935, p. 66-7)
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Neste contexto, haverá duas variações do dualismo de propriedade, uma mais
simples e outra que tentará solucionar os principais problemas gerados da primeira
versão da teoria. A versão mais simples é denominada epifenomenalismo e ela consiste
em afirmar que os estados mentais aparecem no cérebro no momento em que o cérebro
atinge algum nível de complexidade. Quando essas propriedades mentais são emersas
do cérebro, elas não são mais capazes de serem mensuradas pelas propriedades físicas
do cérebro, pois, como afirmado anteriormente, essas propriedades mentais estarão
sempre acima das propriedades físicas, como se elas possuíssem uma relação de
transcendência com a matéria. Devido a isto, estados físicos são capazes de causar
estados mentais, ou seja, o cérebro pode causar estados mentais ou uma queimadura
pode causar a sensação dor, mas quem sente é nossa mente, porém, os estados mentais
não são capazes de causar estados físicos, e isto porque os estados mentais não
interagem com o mundo físico, apesar de terem sido produzidos pela mesma substância
física – o cérebro.
Essa primeira versão possui alguns problemas críticos que culminaram no
abandono deste ponto de vista. O primeiro, e mais óbvio, é que nossas ações são
causadas por estados mentais, por intenções que existem primeiramente em nossa
mente. Como explicar, então, os movimentos do meu corpo, se o movimento do meu
corpo é, na maioria das vezes, causado por estados mentais em minha consciência? O
segundo é que se os estados mentais não possuem uma função efetiva na teoria, isto é,
ele não é capaz de produzir estados físicos, por que se importar em tentar defini-los?
A versão mais refinada desta abordagem é o interacionismo, ela também vai
afirmar que os estados mentais surgem através do cérebro quando ele atinge algum nível
de complexidade e que, uma vez que os estados mentais foram emersos do cérebro, eles
são irredutíveis aos próprios fenômenos que o criaram. A diferença fundamental desta
versão para a primeira é que os estados mentais tem influência sobre o cérebro, isto é, os
estados mentais são capazes de gerar o comportamento.
Mesmo com essa segunda versão a teoria também possuí sérios problemas. O
principal deles consiste em indagar que se os estados mentais são produto do cérebro,
por que, depois deles terem sido criados, eles não podem mais ser explicados pela sua
causa – os fenômenos físicos que ocorrem no cérebro? Qual seria a explicação para essa
irredutibilidade das propriedades mentais? Como acontece essa emergência das
propriedades mentais? A emergência de estados mentais é algum tipo de reação química
ou uma espécie de evolução neuronal?
Finalmente, a teoria não explica muito bem qual é exatamente o grau de
complexidade que o cérebro deve atingir para que os estados mentais possam emergir.
O ponto forte por trás de toda a abordagem do dualismo de propriedades é justamente a
tentativa de elaborar uma teoria sobre a subjetividade, apesar de essa tentativa esbarrar
na impossibilidade de se construir evidências empíricas. De forma indireta, essa
abordagem também abre margem para caracterizar o conhecimento como uma
propriedade mental. O ponto fraco é o seu potencial positivista, porque se estabelece
uma escala hierárquica das espécies que são capazes de desenvolver estados mentais,
além de colocar o homem no topo dessa escala evolutiva, como uma figura
proeminente.
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Uma vez definida todas as principais características do dualismo de propriedade,
assim como os principais problemas que essa teoria desencadeia na filosofia da mente,
vamos analisar com maior acuidade seus principais nomes na tradição da filosofia
analítica. Apresentaremos de forma clara e sucinta o (i) argumento do conhecimento
criado por Frank Jackson em seu texto “Epiphenomenal Qualia”, a definição do que é
(ii) o aspecto subjetivo da experiência criado por Thomas Nagel em seu texto “What is
it to be a bat?” e (iii) a relação entre intencionalidade e estados mentais desenvolvida
por Tim Crane em “Intentionality as the mark of the mental”.

Epifenomenalismo: os qualia como elemento primário da consciência
O texto de Frank Jackson nos trás uma reflexão sobre o dualismo de propriedade
clássico que admitirá que deva haver alguma outra propriedade capaz de explicar a
consciência além da propriedade física. Ele dialoga claramente contra a concepção
fisicalista que estava em voga nas discussões da época. Tal concepção, em uma
explicação extremamente resumida, afirma que toda forma de informação válida deve
possuir um correspondente físico no mundo. Isto no sentido de que, se existe uma
mente, deva também existir algum correspondente físico no nosso cérebro capaz de
gera-la:
“I do not mean these sketchy remarks to constitute a definition of 'physical
information', and of the correlative notions of physical property, process, and
so on, but to indicate what I have in mind here. It is well known that there are
problems with giving a precise definition of these notions, and so of the
thesis of Physicalism that all (correct) information is physical information.”
(JACKSON, 1982, p. 127)

Esta propriedade capaz de explicar a consciência é denominada qualia. Os
qualia são estados mentais gerados por nossos neurônios e são responsáveis por nossa
consciência, nossos sentimentos e nossas sensações. Eles seguem a lógica do
epifenomenalismo clássico – descrito nas páginas anteriores –, são considerados frutos
de nossa evolução e, apesar dos qualia tenham sido gerados por nosso cérebro, eles não
possuem qualquer influência sobre o mundo físico. Ou, nas palavras de Jackson: “Now
the epiphenomenalist allows that qualia are effects of what goes on in the brain. Qualia
cause nothing physical but are caused by something physical.” (JACKSON, 1982, p.
134)
Jackson elabora o que ele próprio denomina de argumento do conhecimento para
qualia. Para desenvolvê-lo ele cria duas personagens – Fred e Mary – que serão
analisadas segundo suas habilidades de identificar cores. A primeira personagem é Fred
que possui uma habilidade excepcional em catalogar cores. Ele tem uma visão tão
apurada para isto que é capaz de enxergar tonalidades que as pessoas comuns não
conseguem enxergar. No exemplo, alguém mostra a Fred um lote de tomates maduros e
ele consegue classifica-los em dois grupos, o que, para as pessoas no geral, seria
classificado em um único grupo. Mesmo se Fred for vendado e alguém misture
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novamente os tomates, quando lhe for removida a venda, ele conseguirá reclassificar os
tomates nos mesmos dois grupos.
Fred possui uma habilidade extraordinária em catalogar cores, ele é capaz de
enxergar duas cores na mesma proporção em que nós conseguimos distinguir o azul do
amarelo, por exemplo. Ele até, hipoteticamente, desenvolve um vocabulário para
distinguir as cores, utilizando as palavras “vermelho1” e “vermelho2” com a finalidade
de ensiná-las para outras pessoas. Mas, no entanto, nunca consegue fazer as outras
pessoas notarem a diferença e chega à conclusão que o resto do mundo só enxerga um
tipo de vermelho:
“And his discriminatory behaviour bears this out: he sorts red, from red,
tomatoes with the greatest of ease in a wide variety of viewing
circumstances. Moreover, an investigation of the physiological basis of Fred's
exceptional ability reveals that Fred's optical system is able to separate out
two groups of wave-lengths in the red spectrum as sharply as we are able to
sort out yellow from blue.” (JACKSON, 1982, p. 128-9)

As questões colocadas por Jackson em seu trabalho são: (i) que tipo de
experiências mentais e visuais sua personagem possui quando enxerga “vermelho1” e
“vermelho2”? (ii) Como distinguir e comunicar essas novas cores? Não há alguma
informação física sobre o cérebro de Fred que seja capaz de responder essa pergunta,
isto é, não existe alguma diferenciação em sua estrutura cerebral ou óptica em relação
aos outros indivíduos que o faz ter tal percepção do mundo. É impossível conhecer a
experiência com cores que Fred possui, porque é algo estritamente particular a ele.
Podemos conhecer sobre seu comportamento, a estrutura fisiológica de seu cérebro ou
de sua córnea, mas isso não significa que sejamos capazes de conhecermos sobre as
experiências subjetivas de Fred. Isto porque, nas palavras do próprio autor: “Fred and
the new colour(s) are of course essentially rhetorical devices.” (JACKSON, 1982, pg.
130)
Em sua segunda versão do argumento do conhecimento, ele cria a personagem
Mary. Ela é uma cientista especialista em neurofisiologia que, hipoteticamente, faz uma
pesquisa sobre cores e está trancada em um quarto preto e branco, numa forma em que
as únicas experiências que possui no decorrer de sua vida foram nessas cores. Por ser
especialista ela conhece tudo sobre os processos fisiológicos que envolvem o cérebro e
a interpretação das cores de uma forma que ela é capaz de descrever em termos
neurofisiológicos toda relação existente no dos seres-humanos perceber as cores:
“She discovers, for example, just which wave-length combinations from the
sky stimulate the retina, and exactly how this produces via the central
nervous system the contraction of the vocal chords and expulsion of air from
the lungs that results in the uttering of the sentence 'The sky is blue'.”
(JACKSON, 1982, p. 130)

A questão formulada por Jackson dessa vez é o que acontecerá quando Mary
deixar o quarto preto e branco e, pela primeira vez, ter experiência com cores? Ela
aprenderá algo novo, porque existe algo além das descrições puramente físicas que
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ocorrem em nosso cérebro ou em nossa visão, porque existe algo a mais do que a
descrição puramente física que é a experiência que temos quando entramos em contato
com as cores. Essa experiência que possuímos ao entrar em contato com os sentidos o
dualista de propriedade denominará de estados mentais ou fenômeno dos qualia.

Como é estar no ponto de vista de outro ser? Ou “como é ser um morcego”?
Thomas Nagel em seu texto “what is to be a bat” aborda especificamente o
problema mente-corpo sob o ponto de vista de estabelecer o que são fenômenos
mentais. O que, para Jackson, é caracterizado como estados mentais ou fenômeno dos
qualia. Ambos possuem muitos elementos em comum, o elemento mais notório entre
eles é a rejeição de um reducionismo da mente e a tentativa de encontrar um elemento
não físico para compreender os fenômenos mentais. Nagel irá centralizar sua
argumentação sob a óptica da subjetividade. Do fato de que os seres possuem pontos de
vista únicos em relação aos outros seres e que é impossível para um indivíduo, seja ele
qual for, se colocar sob o ponto de vista de outro indivíduo, sendo possível no máximo
pressupor e descrever o que o outro pensa, sente ou os motivos pelos quais norteiam
suas ações:
“Conscious experience is a widespread phenomenon. It occurs at many levels
of animal life, though we cannot be sure of its presence in the simpler
organisms, and it is very difficult to say in general what provides evidence of
it. [...] No doubt it occurs in countless forms totally unimaginable to us, on
other planets in other solar systems throughout the universe. But no matter
how the form may vary, the fact that an organism has conscious experience at
all means, basically, that there is something it is like to be that organism.
There may be further implications about the form of the experience; there
may even (though I doubt it) be implications about the behavior of the
organism. But fundamentally an organism has conscious mental states if and
only if there is something that it is like to be that organismsomething it is like
for the organism.” (NAGEL, 1974, p. 436)

Neste sentido, Nagel também é um epifenomenalista e admite que, ao contrário
das concepções materialistas em que toda a experiência da consciência dos seres se
reduz ao comportamento, a experiência da consciência acontece em diferentes níveis na
vida animal e que é difícil encontrar evidências empíricas sobre essa experiência da
consciência. Tal dificuldade é abordada como o elemento subjetivo da consciência e é
este elemento subjetivo que é deixado de fora pela análise materialista da mente. É
impossível reduzir o caráter subjetivo da mente em termos físicos e isto faz com que
exista um elemento do fenômeno da mente que seja não físico – a subjetividade.
O autor constrói então uma analogia para exemplificar a distinção entre
objetividade e subjetividade e relaciona veementemente a subjetividade com a
concepção de ponto de vista. Esta analogia é construída na hipótese de: é possível estar
no ponto de vista de um morcego? Como é ser um morcego? Seria possível uma pessoa
interpretar o mundo como um morcego? E Nagel utiliza o animal morcego por duas
características em especial: (i) ele é um ser vivo que não possui as mesmas necessidades
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que os homens, ou seja, que possui necessidades avessas para existir e sobreviver e (ii)
os sentidos com que os morcegos percebem o mundo são completamente diferentes dos
que nós percebemos.
A experiência subjetiva de um morcego está na compreensão de ser como um
morcego ou, em outras palavras, possuir o ponto de vista de um morcego. Os morcegos
são cegos e percebem o mundo por meio de ondas sonares que eles lançam em seus
grunhidos, essas ondas sonares batem nos objetos do ambiente e retornam para os seus
sonares, esse processo é chamado de ecolocalização. Deste modo, a percepção do
morcego é completamente diferente da percepção que temos do mundo e ele possui
experiências subjetivas que nós seres humanos sequer somos capazes de imaginar. Isto
cria uma barreira intransponível de possuir uma noção de como é ser um morcego.
Nós, seres humanos, somos incapazes de saber como é para um morcego ser um
morcego, no máximo somos capazes de esquematizar explicações de como os morcegos
vivem; como é sua relação com o meio-ambiente e com os outros morcegos e como ele
percebe o mundo. Mas somos definitivamente incapazes de nos colocar no ponto de
vista do morcego porque possuímos uma percepção completamente diferente da
percepção dos morcegos e porque o que relações que para os morcegos são importantes,
para nós não existe significado algum e vice versa.
Nós percebemos o mundo através da visão e da audição, e utilizamos
majoritariamente a visão para percebermos o mundo, já os morcegos utilizam ecos que
atingem os objetos no mundo e são captados pelos seus sonares. Nós desejamos
jornadas de trabalho, fervemos os alimentos que comemos e utilizamos camas para
dormir enquanto isso para os morcegos não faz o menor sentido. Seus objetos de
desejos são completamente distintos dos nossos e mesmo que consigamos, de alguma
forma, se comunicar com um morcego, fazê-lo compreender e ser compreendido e
apresentarmos o nosso mundo para ele e ele apresentar o seu mundo para nós, essa
barreira continuará intransponível porque homens e morcegos possuem desejos e
hábitos completamente adversos: no ponto de vista dos morcegos o essencial é sugar
sangue, comer frutas e dormir dependurado de ponta cabeça enquanto para nós o ideal é
ter uma jornada de trabalho e dormir confortavelmente em uma cama:
“Our own experience provides the basic material for our imagination, whose
range is therefore limited. It will not help to try to imagine that one has
webbing on one's arms, which enables one to fly around at dusk and dawn
catching insects in one's mouth; that one has very poor vision, and perceives
the surrounding world by a system of reflected high-frequency sound signals;
and that one spends the day hanging upside down by one's feet in an attic. In
so far as I can imagine this (which is not very far), it tells me only what it
would be like for me to behave as a bat behaves. But that is not the question.
I want to know what it is like for a bat to be a bat. Yet if I try to imagine this,
I am restricted to the resources of my own mind, and those resources are
inadequate to the task.” (NAGEL, 1974, p. 439)

Nagel demonstra que é impossível se colocar no ponto de vista de outro ser e
que, no máximo, se é possível elaborar um esquema conceitual sobre como seu
comportamento e suas crenças funcionam e descrevê-los em termos neurofisiológicos
daquilo que acreditamos que o seja. Acreditamos que os morcegos possuem sua própria
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versão dos sentimentos, mas seu caráter subjetivo, isto é, sua experiência que eles
possuem desses sentimentos é inacessível para nós, porque está num plano além do
plano físico. Podemos apenas interpretar e conceber como é ser para nós, nossa
linguagem apenas consegue descrever o caráter subjetivo da experiência de pessoas
como nós e não podemos negar que morcegos possuem experiências únicas com o
mesmo grau de complexidade de nossas próprias experiências. Ao refletir como é ser
um morcego para nós, concluímos que existem características dos outros ou de outras
espécies que são incapazes de serem compreendidas por nós e isto porque não
possuímos uma estrutura de linguagem para isso.
A questão central aqui é que um ponto de vista só é capaz de ser assimilado pelo
outro quando existe alguém similar o suficiente para conseguir interpretá-lo. Nesse
sentido, as experiências subjetivas não são exatamente privadas ao seu próprio
possuidor, mas é necessário que exista uma compreensão de como os fatos se
relacionam e só a experiência é capaz de nos aproximar do ponto de vista de outro. Da
mesma forma, a completa falta de experiência pode fazer com que nunca seja possível
acessar o ponto de vista de como é ser um morcego.
Nós usamos nossa mente – aparato perceptivo – para se referir a objetos externos
dela. O que significa que há um mundo interior do nosso pensamento e um mundo
externo dos objetos que são referidos e representados em nossa mente. O que nós
descrevemos é tudo aquilo que faz sentido para nós, mas o que descrevemos só é capaz
de fazer sentido no ponto de vista daqueles que compartilham nossa cultura e nossa
linguagem. Quanto mais distante o sujeito estiver destes dois fatores, tão distante ele
estará da compreensão do sentido daquilo que é representado. O que desejo elucidar
aqui é que o caráter subjetivo que habita no interior de nossas mentes só consegue ser
capturado através do ponto de vista que possuímos ou daquilo que os outros são capazes
de perceber.
Mas, qual é a natureza desses estados mentais – que a subjetividade habita – em
que representamos as coisas? Como conseguir acessar a essência desses estados mentais
e não apenas construir um esquema conceitual dele? E, como conseguir acessar este
caráter subjetivo no caso de seres – ou sujeitos – que percebem o mundo de uma
maneira completamente adversa da nossa? Essas perguntas nos remetem ao velho
dilema do problema mente-corpo de que se os estados mentais são capazes de ser
reduzidos aos fenômenos físicos ou se eles estão além dos fenômenos físicos.

A intencionalidade como elemento ontológico dos estados mentais
Tim Crane irá investigar a concepção filosófica de intencionalidade como
elemento que dará origem aos fenômenos mentais. Para desenvolver tal investigação ele
irá propor uma análise da concepção filosófica de Franz Brentano sobre
intencionalidade e dialogará com seguidores da concepção de intencionalidade, que ele
o denominará como intencionalistas e críticos desta concepção, que ele denominará
como não intencionalistas.
Seu objetivo principal não está em descrever a teoria da intencionalidade, mas
sobre a questão de o que faz com que os intencionalistas acreditem que a
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intencionalidade é o elemento ontológico dos fenômenos mentais? Para isso, ele analisa
em seu artigo contra exemplos da teoria de Brentano, afirma que existe uma forma forte
e uma forma fraca da concepção de intencionalidade e que seu objetivo é se concentrar
na forma fraca da concepção de intencionalidade porque, se ela for falsa, então a
segunda forma também será falsa.
A intencionalidade em sua forma fraca é justamente a teoria de Brentano sobre
inexistência intencional. Em linhas gerais, essa concepção surge a partir do problema
mente-corpo, Brentano, assim como Descartes, admite que existam duas propriedades
distintas, uma física e outra psíquica e que estas propriedades são incomunicáveis. O
problema em questão surge do fato de que uma causa física só pode ter como efeito
outra causa física. Brentano irá sugerir que há casos em que uma causa psíquica pode
gerar acontecimentos físicos e vice-versa:
“Encontramos propiedades físicas y psíquicas unidas en un mismo
grupo. No sólo pueden los estados físicos haber sido provocados por estados
físicos y los estados psíquicos por psíquicos, sino que también hay casos en
que los estados físicos tienen consecuencias psíquicas y los estados psíquicos
tiene consecuencias físicas.” (BRENTANO, 1935, p. 21-2)

Brentano utiliza exemplos, que são rememorados por Tim Crane, o primeiro
envolve o (i) movimento intencional e consiste em afirmar que ao movimentar algum
membro – físico – de um corpo quem exerce o comando do movimento é a consciência
– psíquica. O segundo é o exemplo da dor e ele se divide em duas partes, (ii) quando
sentimos alguma dor – física – é a consciência – psíquica – quem sente essa dor. O
exemplo da dor é enfatizado com o argumento dos (iii) membros fantasmas, isto é,
pessoas que perderam algum membro e ainda o sentem de alguma maneira.
Neste ponto, ele afirma que possuímos percepções internas derivadas da nossa
consciência e percepções externas derivadas dos órgãos dos nossos sentidos e,
consequentemente, estabelece o primeiro elemento originário dos fenômenos psíquicos:
nossas percepções internas. É este elemento originário que servirá como um dos
alicerces para, posteriormente, Brentano desenvolver seu conceito de inexistência
intencional e de sua premissa que os fenômenos psíquicos são representações ou
possuem representações como sua origem. Tim Crane, por sua vez, apresentará que a
reflexão de que os estados mentais são “sobre algo” ou “de algo”, o que é uma alusão
direta a discussão proposta por Brentano.
Através de nossas percepções internas podemos representar as sensações
apreendidas pelos nossos órgãos dos sentidos. Não poderíamos de fato conhecer sua
natureza, mas seríamos capazes de representa-los enquanto fenômenos físicos em nossa
consciência. É justamente por isso que Franz Brentano promove a distinção entre o ato
de representar daquilo que é representado e define a consciência como o ato de
representar. Em outras palavras, que é o elemento originário da consciência é o ato de
representar e que é através dele que representamos sensações, sentimentos e
julgamentos.
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É neste contexto que Brentano afirmará que os fenômenos psíquicos ou são
representações ou tem como ponto de partida uma representação, nesta afirmação ele
também admite, implicitamente, que o ato de representar é outro elemento que faz parte
da natureza dos fenômenos psíquicos. Partindo do ponto de vista que uma representação
é tudo aquilo que aparece em nossa consciência. Aqui Brentano estabelece uma relação
categórica em que o pensamento abstrato, sentimentos, expectativas, crenças e desejos
serão interpretados como representações, enquanto os fenômenos físicos são aqueles
que têm como ponto de partida uma representação de um fenômeno físico de uma
sensação obtida pelos órgãos dos sentidos:
“Toda representación, mediante sensación o fantasía, ofrece un ejemplo de
fenómeno psíquico, entendiendo yo aquí por representación, no lo que és
representado, sino e lacto de representar” (BRENTANO, 1935, p. 21-2)

Essa relação servirá para desenvolver uma relação hierárquica em que os
fenômenos psíquicos terão mais importância do que os fenômenos físicos. Isto porque
os fenômenos internos, isto é, sentimentos, desejos e fantasias, são representações
genuínas enquanto que os fenômenos externos são secundários porque tem como ponto
de partida os fenômenos físicos. Em outras palavras, os fenômenos internos são
captados genuinamente por nossa percepção interna, já os fenômenos externos são
captados primeiramente por nossos sentidos e, só depois, aparecerão em nossa
consciência como representação. Neste ponto ele retorna ao exemplo da dor para
enfatizar que nossa percepção interna ocorre unitariamente e de forma encadeada
enquanto nossa percepção externa ocorre toda ao mesmo tempo e isto faz com que nós
não sejamos capazes de distinguir uma dor ou de não conseguirmos distinguir cores.
Com isto, chegamos a mais um elemento ontológico de que os fenômenos
possuem extensão ou forma enquanto os fenômenos psíquicos são aqueles que possuem
extensão e forma no espaço-tempo e, com efeito, nossa consciência – nosso ato de
representar – não possui extensão. É neste ponto que, finalmente, chegamos à visão
aristotélica – e medieval – da inexistência intencional, Brentano retorna implicitamente
uma terceira vez no argumento da dor relembrando a questão dos membros fantasmas,
isto é, que há casos em que representamos uma extensão que não existe em nosso corpo.
Retornando ao ponto de vista de Tim Crane sobre intencionalidade, tanto o ato de
representar quanto a inexistência intencional são, respectivamente, atos mentais e
estados intencionais. A diferença é que na discussão da filosofia contemporânea a parte
que envolve a teoria da percepção interna é rejeitada como um todo:
“The idea that sensations are objects is associated with the sense-datum
theory of perception, which is not a popular view in contemporary
philosophy. These days it is widely agreed that perception does not involve
the mind directing itself upon internal, mental objects—sense-data. But this
agreement does not derive from a general rejection of the directedness, or
intentionality, of perception.” (CRANE, 1998, p. 4)

Alguns filósofos de filosofia analítica admitem que a percepção possua
propriedades não intencionais – isto é, que a percepção pode não ser direcionada para
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eventos fora da mente –, essas propriedades não intencionais são denominados qualia.
Os qualia não seriam objetos direcionados a sensação, mas uma característica não física
dos estados mentais, desta forma, os qualia seriam características dos estados mentais
em si mesmo.
Outra parte destes mesmos filósofos centralizaram as discussões sobre o
argumento da dor proposto por Brentano. Eles admitem que as dores não sejam
representações – sobre algo – ou possuem representações como sua origem – de algo.
Não possuem propriedades intencionais, sendo-as, portanto, características subjetivas
que não dizem algo a respeito do mundo externo – os membros fantasmas serão
utilizados como argumento para enfatizar que as dores não possuem intencionalidade,
em outras palavras, que nem sempre as dores possuem uma localidade no espaço e
tempo. Sobre esse mesmo tema, há filósofos que caracterizaram as dores como
sensações corpóreas, uma forma de consciência do próprio corpo. Os tipos de sensações
corpóreas apareceriam para nós como qualidades sensoriais do nosso próprio corpo e
quando sentimos uma sensação onde não há uma localidade física para senti-la isto
acontece porque ainda possuímos aquela sensação corpórea naquela região do corpo que
não mais existe.
“But I do not need to dwell on the arguments for mental objects here, since
the defence of intentionalism does not need to appeal to them. Intentionalism
about bodily sensations can be defended instead by appealingto a perceptual
account of bodily sensations, such as that of D.M. Armstrong, or the kind
more recently defended by Michael Martin. On this account, bodily sensation
is a form of perceptual awareness of one’s body. It is by experiencing bodily
sensations that we come to be aware of the state of our body, and of events
happening within it. The qualities of which we are aware of in bodily
sensation—the sensory qualities of hurting, feeling cold or warm and so on—
are predicated in these experiences of parts of the body. When one feels a
pain, one normally feels it to be in a part of one’s body; and even when a pain
is felt where there is no body-part in which to feel it—as in the case of
phantom limb pains—what subjects feel is that their body extends further
than it actually does. They do not feel as if their pain exists in mid-air, a few
inches from where they have lost their limb.” (CRANE, 1998, p. 6-7)

Após estabelecer os principais aspectos da visão dos filósofos intencionalistas
sobre as sensações corpóreas, Tim Crane desloca a discussão para o ponto de vista de
fenômenos mentais não intencionais, tais como ansiedade, euforia e nervosismo. Eles
são caracterizados como não intencionais porque, em princípio, não possuem uma causa
fora de seu próprio estado mental – o que é similar ao caso dos membros fantasmas. A
pergunta geral que Crane está perseguindo é como um intencionalista pode lidar com
esses contraexemplos de fenômenos mentais não intencionais? Utilizarei apenas a
ansiedade como exemplo, mas o mesmo raciocínio aqui expresso é valido para as outras
emoções.
As sensações corpóreas simples, como a dor, deixam de serem exemplos de
fenômenos mentais para as sensações estritamente subjetivas – as emoções – serem
utilizadas como exemplos. A questão aqui é se tais fenômenos são capazes de serem
direcionados por fatores externos ou se eles não são direcionados. É importante ressaltar
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que se sentir ansioso e conseguir explicar o porquê nós nos sentimos ansioso são
situações distintas, porque uma coisa é admitir que se estivesse com uma sensação
subjetiva e outra coisa é dizer se essa sensação subjetiva é intencional. O intencionalista
argumenta que a própria causa seja o objeto intencional do fenômeno mental, mas não
existe a possibilidade de possuir a causa ansiedade sem estar ansioso sobre algo em
particular. Mesmo que o indivíduo não seja capaz de verbalizar o motivo de sua
ansiedade, ele ainda é capaz de descrever o seu estado de ansiedade e distingui-lo do
que é ser ansioso para o outro.
Se não podem existir emoções não intencionais sem uma causa fora do mundo e,
no caso da ansiedade, sem aquele que está ansioso ser capaz de explicar o motivo de sua
ansiedade. Paira no ar uma questão maior: o que é que torna a ansiedade o estado
mental que ela é? Qualquer que seja o aspecto que caracterize o estado mental de
ansiedade, ele deve ser o mesmo para os casos em que o sujeito é capaz de explicar o
motivo de sua própria ansiedade e os casos em que o sujeito está ansioso, mas é incapaz
de explicar o porquê se encontra naquele estado. O não intencionalista irá admitir que
existem casos em que não há intencionalidade nos estados mentais.
Novamente, esses fenômenos mentais puramente subjetivos devem possuir
características não físicas denominadas qualia. Nessa lógica, os qualia sempre estariam
associados a estados mentais como “o ato de sentir dor”, ou “o ato de enxergar
vermelho1 e vemelho2” ou, ainda, “o ato de estar ansioso”. Todos esses atos mentais
possuiriam seus respectivos qualia no fenômeno da mente, de modo que, haveria um
“qualia-dor”, um “qualia-enxergar-vermelho1” e um “qualia-ansiedade”. Os filósofos
não intencionalistas utilizam o argumento dos mundos possíveis ou dos qualia
invertidos, estas são formas diferentes de expressar o mesmo exemplo. O argumento se
resume em apresentar outro mundo possível em que os qualia são associados com
outros tipos de sensações e emoções. Dessa forma, o mesmo “qualia-dor” do nosso
mundo estaria associado à outra emoção como o “qualia-felicidade" neste outro mundo
possível. Segundo este argumento, nada em um qualia o conecta a um tipo particular de
sensação ou emoção, isto porque sem uma referência externa ele deixa de ser
objetivamente identificado.
Finalmente, a concepção de intencionalidade possui dois elementos principais,
que foram abordados nas páginas anteriores. O primeiro elemento expressa a ideia que a
consciência é sempre a consciência de alguma coisa ou, na linguagem de filosofia da
mente, os estados intencionais são sempre relações entre pensamentos e os objetos do
pensamento. O segundo elemento é denominado como perspectiva ou natureza refinada
e consiste em admitir que quando algo é apreendido como um estado intencional é
sempre apreendido de alguma forma. Levando em consideração o segundo elemento da
intencionalidade, uma dor no tornozelo, por exemplo, um estado de consciência do
tornozelo. Tim Crane assume se posicionar a favor da concepção de intencionalidade e
defende que a intencionalidade é o elemento ontológico do mental. Além disso, ele
também defende o ponto de vista de que a intencionalidade seja uma característica
exclusiva dos fenômenos mentais, como se configurasse uma marca da propriedade
mental. Posição esta que não é um consenso na filosofia da mente, visto que uma parte
da comunidade defende o ponto de vista que a consciência é o único elemento
ontológico das propriedades mentais.
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Considerações finais
Apresentamos um esboço geral de que o dualismo de propriedade surge a partir
de problemas elementares do dualismo de substância, sendo o principal o problema
mente-corpo. A concepção geral do dualismo de propriedade admitirá que o cérebro
seja divido entre uma propriedade física e uma propriedade mental. A propriedade
mental emerge da propriedade física do cérebro. Existem duas versões do dualismo de
propriedade, uma forte e uma fraca. Em sua versão fraca chamada de
epifenomenalismo, a propriedade mental emerge do cérebro, se encontra numa
perspectiva transcendente do cérebro, isto é, em um estado acima do cérebro e não
possui efeito causal sob o cérebro. O fato dela não possuir efeito causal sob o cérebro
gerou alguns problemas, o mais notável é derivado do problema mente-corpo que
consiste em como explicar os movimentos do meu corpo se quem planeja esses
movimentos é a minha mente – propriedade mental. A partir deste problema surgiu a
versão forte do dualismo de propriedade que é denominada de interacionismo, nesta
versão a propriedade mental também emerge do cérebro e é irredutível ao cérebro, a
principal diferença entre as duas versões é que nessa a propriedade mental possui
influência causal na propriedade física e, consequentemente, no corpo. Mesmo o
interacionismo possui problemas e o principal deles consiste em indagar em como
ocorre essa emergência da propriedade mental em nosso cérebro. Feito isso,
apresentamos a abordagem de três autores considerados dualistas de propriedade: Frank
Jackson, Thomas Nagel e Tim Crane. Os dois primeiros defenderão o ponto de vista de
que a natureza dos estados mentais é constituída pelos qualia e o último de que essa
natureza é constituída pela intencionalidade. Frank Jackson afirmará que há propriedade
qualia que constitui a consciência. Essa propriedade, por sua vez, é produzida pela rede
de neurônios de nosso cérebro e é responsável pelos estados mentais do cérebro. Ele
utiliza o argumento do conhecimento para exemplificar essa propriedade qualia. Neste
argumento duas personagens são analisadas segundo suas capacidades de enxergar
cores, a primeira enxerga diferentes tonalidades de uma mesma cor que pessoas comuns
são incapazes de enxergar, a segunda está trancada em um quarto preto e branco, mas
possui todo o conhecimento teórico de como o aparato visual reconhece as cores e envia
a informação para o cérebro. Ele cria esse argumento com o objetivo de demonstrar que
existe algo além do conhecimento teórico que é o processo de conhecer. Thomas Nagel
busca compreender o que são fenômenos mentais e para isso ele utilizará a
subjetividade como ponto de partida para realizar seu empreendimento. Ele afirmará
que a consciência se manifesta em diferentes níveis nos organismos vivos e que a
subjetividade é o elemento que caracteriza a essência da consciência. Ele desenvolve a
analogia de “como é estar no ponto de vista de outro ser vivo”, mais especificamente
“como é ser um morcego?” e utiliza justamente o morcego porque ele percebe o mundo
por meio de ondas sonares – uma forma completamente distinta da qual os seres
humanos interpretam o mundo. O autor conclui que é impossível saber como é ser um
morcego, no máximo descrever como sua percepção do mundo ocorre e isto porque é
impossível possuir a subjetividade do outro. Tim Crane defende que a intencionalidade
seja a natureza da consciência e para isto apresenta argumentos de autores que
defendem a intencionalidade e autores que rejeitam essa concepção. Admite que exista
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uma versão fraca e uma forte de intencionalidade e pretende contra argumentar a versão
fraca do conceito, pois se a fraca for falsa, então a forte também o será. Para isso ele
apresenta a concepção de inexistência intencional de Franz Brentano, que é derivada do
problema mente-corpo e enfatiza que a discussão contemporânea de intencionalidade
surge da concepção brentaniana de que os conteúdos da mente são representações ou
possuem representações como origem e que no ato de representar, somos capazes de
conceber sensações, sentimentos ou julgamentos. Após isso, ele apresenta uma análise
sobre as emoções e coloca em questão se elas são intencionais ou não. Por fim, ele
afirma que a intencionalidade possui dois elementos claros e distintos, sendo o primeiro
que ela é sempre uma relação entre o pensamento e os objetos do pensamento e o
segundo é que quando algo é apreendido como um estado intencional, isto sempre é
aprendido de alguma forma.
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Palavras-chave: Biorremediação, fungos, hidrocarbonetos.
O petróleo e seus derivados são fontes significativas de poluição ambiental. Esses
compostos representam riscos ao ambiente e à vida devido sua toxicidade e
mutagenicidade, sendo necessárias medidas de preservação para evitar a sua presença no
ambiente. Com isso, nas últimas décadas, ocorreram avanços significativos nos estudos
que visam a recuperação ambiental. A biorremediação é uma técnica empregada para
tratar locais contaminados mediante o uso de agentes biológicos capazes de modificar
ou decompor poluentes, transformando-os em produtos menos complexos. Nesse
contexto, a utilização de fungos é uma alternativa biológica viável para a remediação de
solos contaminados, devido ao seu alto potencial degradativo. Para que ocorra o
processo de degradação, os fungos assimilam os hidrocarbonetos como única fonte de
carbono e energia. Desta forma, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o
potencial de fungos filamentosos em degradar hidrocarbonetos derivados de petróleo. A
avaliação da capacidade de biodegradação de quatro fungos do gênero Coprinus sp
consistiu em adicionar o indicador DCPIP ao meio de cultura. Para esse teste, foram
preparados frascos contendo 5mL do meio Bushnell-Haas (BH) líquido autoclavado.
Logo após, foi adicionado em cada frasco 50μL de óleo diesel comercial e 125μL do
indicador DCPIP (0,12 mg/mL). Em seguida, foi adicionado em cada frasco um disco de
aproximadamente 5mm de diâmetro do micélio do fungo crescido no meio BH sólido
(sem fonte de carbono). Os frascos foram incubados e a mudança de cor no meio de
cultura foi monitorada diariamente, por um período de 7 dias. Dos quatro fungos
analisados, dois fungos promoveram a oxidação biológica do indicador DCPIP após 7
dias, em contato com o óleo diesel, evidenciada pela mudança da coloração do meio de
azul para incolor. Os demais fungos descoloriram parcialmente o meio nesse período de
tempo. Assim, podemos concluir que o método descrito foi eficiente para a seleção de
fungos com potencial capacidade de degradação dos derivados de petróleo.
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Palavras-chave: qualidade física do solo; permeabilidade do solo; curva de retenção da
água no solo.
A condutividade hidráulica do solo saturado (Ks) é uma propriedade física que
descreve a permeabilidade do solo a passagem de água. A qualidade física do solo
(QFS) se baseia em Ks e em outras propriedades de transferência e armazenamento de
massa e energia que nele ocorrem. A curva de retenção da água do solo (CRAS)
também está relacionada a QFS e proporciona diversos indicadores estruturais de QFS,
como a distribuição de frequência de poros, a capacidade de campo relativa, a água
disponível, a porosidade drenável e os índices de energia hidráulica do solo. Neste
trabalho, 266 CRAS medidas foram ajustadas a equação de van Genuchten (1980) e
delas extraídos os índices hidráulico-energéticos objetivando analisar se há correlação
linear deles com Ks. Os resultados de Ks e dos índices hidráulico-energéticos em escala
numérica foram separados de acordo com as classes texturais e, em seguida, uma
validação cruzada com base na correlação de Pearson foi realizada. Com os resultados
encontrados até o momento, verificou-se correlação negativa moderada entre log10(Ks) e
a energia absoluta de aeração do solo (Aa) utilizando-se todos os solos avaliados (N =
266) e nas classes texturais Franco Argilo Siltosa (N = 15) e Franca (N = 29). Para a
classe textural Arenosa (N = 73) foram encontradas correlações fracas e moderadas.
Posteriormente, análises não paramétricas de correlação estatísticas serão realizadas
bem como a análise dos índices hidráulico-energéticos em escala pF.
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Palavras-chave: Ponto quântico duplo, quântica.
Teorias de recursos quânticos desempenham um papel central no processamento
de informação quântica. Em particular, coerência quântica e emaranhamento são
recursos para aplicações em tecnologias quânticas, ou seja, comunicação e informação
quântica. Nas últimas décadas, sua implementação em dispositivos de estado sólido tem
recebido atenção considerável devido ao fato de que nanoestruturas semicondutoras,
como pontos quânticos e pontos quânticos duplos (também conhecidos como moléculas
de pontos quânticos), são promissoras candidatas para a implementação física de
processamento de informação quântica.
Estudaremos o comportamento térmico de um único elétron conﬁnado em um
ponto quântico duplo, com tunelamento e acoplamento spin-órbita via um campo
magnético homogêneo Bz e um campo magnético gradiente espacial perpendicular Bx.
Investigaremos as correlações quânticas do modelo assim como a coerência quântica, em
particular focaremos na quantiﬁcação da norma-l1, enquanto que nas corelações
quânticas faremos uma investigação detalhada do emaranhamento térmico através da
concorrência, analizando os efeitos do parâmetro de tunelamento e o efeito do campo
magnético do modelo.
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Palavras Chave: Diagramas de fase, Cadeias triangulares, modelo de Ising
O estudo de materiais magnéticos tem chamado muita atenção por apresentarem uma
grande variedade de aplicações tecnológicas, tais como gravadores magnéticos, portas
lógicas, entre outros. Nesse sentido o estudo de propriedades magnéticas de um tubo de
spin [(CuCl2tachH)3Cl]Cl2 foi realizado por meio de Ressonância Magnética Nuclear e
magnetização. O qual foi sintetizado e tem estruturas de triângulos formados por Cu2 + (3d9,
S = 1/2) que são alinhados para construir pilhas infinitas de antiprismas unidimensionais ao
longo de uma direção. Cada triângulo gira 180 graus em relação ao seu triângulo vizinho na
direção da cadeia.
Sendo assim, analisaremos o diagrama de fase a temperatura zero para dois modelos: (i)
modelo de Ising no tubo triangular na presença do campo externo, (ii) modelo de Ising num
tubo triangular distorcido que descreve a estrutura do composto [(CuCl2tachH)3Cl].
Discutimos os diagramas de fase do estado fundamental para ambos os modelos e
identificamos diagramas de fase tipo ferromagnéticos, ferrimagnéticos e estados frustrados.
Posteriormente analisaremos as propriedades termodinâmicas focando principalmente nas
regiões anômalas.
Os autores gostariam de agradecer ao CNPq, FAPEMIG, e CAPES pelo suporte
financeiro.
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Palavras-chave: Diagrama de fase, Nanofio, Modelo Ising, Spin -1 tipo Blume-Capel
Os modelos de baixa dimensão do magnetismo desempenham um papel
importante na Física teórica e experimental. Por um lado, eles são simples o suficiente
para exibir soluções exatas, analíticas ou numéricas. Por outro lado, eles são capazes de
descrever materiais magnéticos com grande potencial de aplicações, como gravação
magnética, registradores de deslocamento e portas lógicas. A teoria básica do magnetismo
em baixa dimensão começou a quase um século com o trabalho de Ising em 1925, e foi
seguida por descobertas de Bethe, Onsager e Baxter, para mencionar apenas alguns
nomes, no entanto o modelo de Ising é um dos modelos mais bem-sucedidos na física
com aplicações que vão desde ciências sociais, biologia, matemática.
Estudamos o diagrama de fase a temperatura zero do modelo de Ising com spin-1
tipo Blume-Capel numa estrutura de um nanofio hexagonal, no qual consideramos dois
tipos de acoplamento de interação de troca, paralelos ao eixo do nanofio e perpendicular
ao eixo do nanofio. Também incluímos o parâmetro de íons simples ou chamado campo
cristalino, assim como um campo magnético externo. Fazemos uma análise rigorosa
variando as interações de troca em função do campo externo e parâmetro de íon-simples.
Encontramos vários estados, entre eles estados ferromagnéticos, ferrimagnéticos assim
como antiferromagnéticos. Além disso, analisamos também a entropia residual em
temperatura zero nas fronteiras entre duas fases distintas, e encontramos em algumas
fronteiras com comportamentos anômalos onde não apresentam entropia residual extra
na fronteira. Isto leva a indícios de existência de pseudo-transições de fase em
temperatura finita, o qual será estudado futuramente.
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Palavras-chave: Distribuição de Multiplicidades, colisões p-p, interação nuclear forte
No regime de colisões a altas energias (> 10 GeV), prótons interagem por meio
da Força Nuclear Forte. A Cromodinâmica Quântica (Quantum Chromodynamics –
QCD) é a teoria, ainda em desenvolvimento, para explicar as interações fortes entre
quarks e glúons que constituem os prótons. Entretanto, a QCD não é ainda uma teoria
aplicável para prever estados de espalhamentos entre prótons e a abordagem do problema
é feita por meio de Modelos Matemáticos Fenomenológicos. Numa colisão entre dois
prótons pode haver a criação de 2 partículas, ou de 4 partículas, ou de 6 partículas ou, de
forma geral, pode haver a criação de “n” partículas, em que n é a variável aleatória
multiplicidades, podendo assumir os valores n = {2, 4, 6, 8, 10, ...}. A cada elemento do
conjunto “n” é associada a sua correspondente probabilidade de produção Pn,
especificamente, ao valor da multiplicidade n = 2 corresponde o valor da probabilidade
P2, significando a probabilidade que na colisão entre prótons sejam produzidas duas
partículas. P4 significa a probabilidade que sejam produzidas quatro partículas, e assim
sucessivamente. O conjunto {n, Pn}, denominado Distribuição de Multiplicidades numa
energia específica de colisão, por exemplo √s = 1800 GeV, constitui-se no mais
importante observável físico para investigações da dinâmica de produção de partículas.
Atualmente há dados experimentais de Distribuições de Multiplicidades em amplo
intervalo de energia de colisão disponibilizados pelo Grande Colisor de Hádrons (Large
Hadron Collider – LHC), possibilitando testar modelos e estruturas de cálculos que
possam contribuir para o desenvolvimento da QCD. Neste trabalho objetivamos
investigar a adequabilidade de modelos para Distribuições de Multiplicidades aplicados
à descrição de um conjunto de alguns dados experimentais.
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Palavras-chave: Ponto Quântico Duplo; Interação Spin-Órbita Tipo Rashba;
Informação Quântica.
Nos últimos anos, o desenvolvimento e o aprimoramento das técnicas de
produção de semicondutores estruturados em escalas nanométricas, permitiram grandes
avanços tecnológicos entre os dispositivos eletrônicos, devido as manipulações sobre a
carga e/ou spin de partículas elementares, que abriram caminho para uma nova fase em
aplicações tecnológicas. Uma dessas aplicações, são os sistemas de baixa
dimensionalidade, em particular, os pontos quânticos, que são nanoestruturas de
materiais semicondutores que confinam portadores de carga nas três dimensões
espaciais. Por conta do confinamento, os pontos quânticos exibem níveis de energia em
aspectos discretos, caso similar aos átomos. Assim, como um ponto quântico individual
pode ser considerado um átomo artificial, dois pontos quânticos podem ser acoplados
para formar uma molécula artificial. Esses pontos quânticos duplos são candidatos
promissores para a implementação de qubits de carga e/ou spin em Informação Quântica.
Em tais sistemas, os auto estados permitidos para os elétrons podem ter a
degenerescência de spin levantada pela influência de um campo magnético externo,
chamado de efeito Zeeman ou pela assimetria no confinamento, chamado de interação
spin-órbita tipo Rashba.
Estudamos o comportamento térmico de um único elétron confinado em um
ponto quântico duplo, com influência de quatro parâmetros: acoplamento de
tunelamento, interação spin-órbita tipo Rashba, campo magnético externo e temperatura.
A nossa intenção em inserir o parâmetro de Rashba ao modelo, é devido provocar
mudanças na orientação do spin quando o elétron oscila entre os pontos quânticos, e por
meio dessas rotações simultâneas, gerar o emaranhamento. Alcançamos alguns
resultados da nossa molécula quântica, o primeiro está relacionado ao comportamento da
energia, calculada pelo Hamiltoniano que descreve o sistema, em função dos parâmetros.
Nosso segundo resultado, está relacionado ao cálculo da quantidade de emaranhamento,
por meio do quantificador chamado emaranhamento de formação, em particular, a
concorrência, onde realizamos analises da concorrência em função da temperatura, como
também, em função dos parâmetros do modelo. Estamos desenvolvendo os resultados
em relação a coerência quantica e coerência correlacionada.

790

Incidência de raios cósmicos nas cidades de Lavras e San
Lorenzo e o efeito da Anomalia Magnética do Atlântico Sul
Jesús Nuñez1, Luiz De Brito2, Jorge Molina3
1

Departamento de Física – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 –
37200-000 – Lavras, MG – Brazil
2

Departamento de Física – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
3

Facultade de Engenharia

Universidade Nacional de Assunção – San Lorenzo – Paraguai
jesus.nunez@estudante.ufla.br, lcbrito@ufla.br, jmolina@ing.una.py

Palavras-chave: Raios cósmicos, Múons, Campo magnético.
Os raios cósmicos se dividem em dois tipos: raios cósmicos primários e raios
cósmicos secundários. Os raios cósmicos primários chegam à Terra constantemente,
sendo de origem solar, galáctica ou anômalos. Os raios cósmicos secundários são
produtos da interação do raios cósmicos primários com a atmosfera. A partir dessa
interação com a atmosfera, são produzidas cascatas contendo diferentes tipos de
partículas. Neste trabalho estudamos especificamente os múons atmosféricos através da
simulação de cascatas produzidas a partir de prótons primários com energias fixas de 6
GeV e 1000 GeV. Obtivemos como resultado o primeiro estudo sobre a incidência de
múons na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais, e comparamos os resultados
com aqueles de outras localidades. Como produto das simulações, propomos uma
explicação para o excesso de múons observados no hemisfério sul e sua relação com a
anomalia do campo magnético terrestre existente nessa região
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Palavras-chave: pendular movement, complex system, networks.
The term pendular movement refers to workers who exercise their professions
"Networks community structure study of pendular movement in Brazilian cities"in cities
other than where they reside. The study of this phenomenon is of great importance since
it reflects several elements about urban systems, such as the hierarchy of cities, regions
of influence, and several other economic and social aspects. In our research work, we
studied this pendular movement with data from all 5570 Brazilian municipalities. We
will present our initial results of the analysis of these data, using two statistical physics
approaches: i) Renormalization Groups in Complex Networks (RGN) and ii)
overlapping communities algorithm. While the first makes possible to identify selfsimilarities and scale invariance in the system, the second allows the identification of
communities and the hierarchy of the network.
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Palavras-chave: Efeito Unruh, Anisotropia, Metamateriais
O efeito Unruh é um fenômeno curioso em que um observador uniformemente
acelerado detecta, no vácuo, um banho térmico com uma temperatura proporcional à
sua aceleração. Entretanto, como um exemplo, é necessária uma aceleração na ordem de
para produzir uma temperatura de, aproximadamente, 1K, o que torna difícil
a detecção desse efeito, sendo essa uma das principais razões pela qual o efeito ainda
não possui confirmação experimental.
Em um trabalho publicado em 2019 por Smolyaninov, demonstrou-se que
fótons em guias de onda metamateriais podem atingir acelerações na ordem de
devido à anisotropia presente no meio. Tal aceleração pode ser suficiente para produzir
um banho térmico detectável.
A propagação da luz em meios materiais lineares anisotrópicos pode ser
interpretada como geodésicas em um espaço-tempo curvo. Através da introdução de
efeitos anistrópicos locais numa métrica efetiva, é possível reproduzir os mesmos
resultados da ótica geométrica nesse contexto.
Nesse sentido, os nossos objetivos são: calcular o efeito Unruh a partir de uma
métrica efetiva anisotrópica e explorar a analogia com metamateriais.
A pesquisa é de caráter teórico. Assim, o desenvolvimento do nosso trabalho foi
feito a partir de revisão bibliográfica e estudo das técnicas necessárias para abordar o
problema descrito.
Observamos que a partir da consideração de uma métrica efetiva anisotrópica, a
temperatura de Unruh torna-se proporcional à anisotropia, sendo que esta pode ser vista
como uma alteração na aceleração. Isso implica que o efeito Unruh pode ser
potencializado a partir da “magnitude” da anisotropia, em concordância com o trabalho
de Smolyaninov. Esperamos, diante desse resultado preliminar, explorar a conexão da
métrica efetiva considerada com guias de onda metamateriais. Tal conexão pode trazer
novas vias para a detecção do efeito Unruh.
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Palavras-chave: Princı́pio da mı́nima ação, Processo estocástico, Cisne negro, Princı́pio
de Jaynes, Difusão.
Eventos tipo cisne negro são eventos raros e drásticos que receberam este nome
pelo economista e matemático Taleb em analogia a descoberta tardia dos cisnes negros
pelos europeus; até a descoberta da Oceania, acreditava-se que todos os cisnes eram necessariamente brancos. Dessa maneira, Taleb afirma que dentro de todas as teorias existe a
possibilidade de ocorrência de eventos de difı́cil predição e que podem causar grande impacto. Podemos citar como exemplo terremotos, eventos astronômicos super energéticos
e crises financeiras. Inserimos o conceito de evento tipo cisne negro no contexto dos
movimentos randômicos descritos pelo princı́pio da mı́nima ação estocástico (PMAE).
Formulamos este princı́pio, em analogia com o princı́pio da mı́nima ação, considerando
que a média da variação da ação deve ser mı́nima em um sistema que possui trajetórias
aleatórias. Matematicamente, esta consideração nos fornece os vı́nculos necessários
para que, por meio da maximização da entropia de Shannon, conforme estipulado pelo
princı́pio de Jaynes, obtenhamos a distribuição de probabilidade de trajetória, sendo ela
proporcional ao exponencial do negativo da ação da trajetória. Por meio de simulações
computacionais utilizando trajetórias construı́das com o formalismo de Langevin com um
ruı́do gaussiano, verificamos que esta probabilidade de trajetória está correta. Por outro
lado, quando desejamos descrever movimentos randômicos com a ocorrência de eventos
tipo cisne negro precisamos modificar o ruı́do para uma distribuição que possua caudas
pesadas, assim será possı́vel a ocorrência de eventos extremos. Elegemos a distribuição
estável que possui um parâmetro de controle do peso das caudas, α =]0, 2], que quanto
menor mais pesadas são, sendo α = 2 a distribuição gaussiana. Desta maneira, perdemos
a correlação entre a probabilidade de trajetória e a ação, mostrando que, em geral, não
somos capazes de descrever eventos tipo cisne negro pelo PMAE como está formulado.
Ao mesmo tempo, se impomos vı́nculos a este sistema, recuperamos a correlação e temos a ocorrência destes eventos mesmo que menos drásticos. Os vı́nculos que utilizamos
para que seja possı́vel a ocorrência de eventos tipo cisne negro dentro do contexto dos
movimentos randômicos com distribuição estável descritos pelo PMAE são: o truncamento da distribuição em até 3,5 o desvio padrão da distribuição gaussiana original e o
uso de distribuições com o parâmetro α com valores maiores do que 1, 75. Utilizando
estas estratégias obtivemos uma correlação de até 80% dos eventos dentro do predito pelo
PMAE.
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Investigamos um triângulo composto por spin-½ Heisenberg que descreve o cluster
molecular (Cu3(OH)). Este modelo foi investigado através da diagonalização exata e foi
feita uma análise dos espectros de energia e os diagramas de fase do estado
fundamental. O modelo apresenta fase ferromagnética e antiferromagnética, além de
apresentar degenerescência para alguns conjuntos de parâmetros, devido essa
degenerescência o modelo apresenta entropia residual.
Os autores gostariam de agradecer ao CNPq, FAPEMIG e CAPES pelo suporte
financeiro.
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Palavras-chave: Cogumelos comestíveis, Spent Mushroom Substrate, biocombustível
líquido 2G.
O aumento crescente na produção de cogumelos comestíveis tem causado
preocupação, haja vista a elevada quantidade de substrato exaurido (SMS - Spent
Mushroom Substrate) que é produzida. Como forma de descarte adequado e agregação
de valor a esse material, seu uso no desenvolvimento de novos produtos vem se
mostrando uma das melhores alternativas. Dentre as aplicações possíveis para o SMS,
encontram-se os biocombustíveis líquidos de segunda geração (2G), que são
biocombustíveis produzidos a partir de biomassa lignocelulósica, como resíduos de
colheitas e florestas de baixo custo, resíduos de processamento de madeira e alimentos e
a fração orgânica de resíduos sólidos municipais. Nesse sentido, este trabalho objetiva
agregar valor ao SMS do cultivo de cogumelos comestíveis mediante seu uso para o
desenvolvimento de biocombustível líquido 2G. Inicialmente, para a desintegração da
lignina, o SMS será pré-tratado com soluções alcalina e ácida e, posteriormente, a
biomassa resultante será submetida aos processos de hidrólise e fermentação com
microrganismos. Ao final da fermentação, a produção de etanol será avaliada por
cromatografia gasosa, uma técnica de separação de substâncias muito utilizada para
identificação e quantificação de etanol em soluções. Portanto, espera-se com esse
projeto obter um produto com potencial comercial e agregar valor ao SMS, que passará
de material descartável à fonte de matéria-prima, contribuindo para o desenvolvimento
tecnológico com mínimo prejuízo ao meio ambiente. Almeja-se também, inspirar a
prática do reaproveitamento de materiais lignocelulósicos de maneira a cooperar com a
diminuição da poluição de solos e águas. E ainda, estabelecer a interdisciplinaridade,
uma vez que a pesquisa englobará a área de Física, Química e Biologia.
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Helena Rabelo Freitas1 , Eustáquio Souza Dias2 , Tatiana Cardoso e Bufalo3 ,
Joaquim Paulo da Silva3
de Pós-Graduação em Fı́sica – PPGF – Universidade Federal
Lavras(UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras – MG – Brazil
1 Programa

2 Instituto

de Ciências Naturais – Biologia – Universidade Federal Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras – MG – Brazil

3 Instituto

de Ciências Naturais – Fı́sica – Universidade Federal Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras – MG – Brazil

helena.freitas@estudante.ufla.br,{joaquim,esdias,tati.cardoso}@ufla.br

Palavras-chave:
Síntese verde,
Espectroscopia Raman.

Nanotecnologia,

Nanopartículas magnéticas,

Nanopartículas magnéticas possuem aplicações em diversas áreas do conhecimento, como entrega
segura e eficaz de fármacos no organismo, tratamentos de enfermidades e até mesmo catálise de
biocombustíveis. Considerando que os métodos de síntese de tais nanoestruturas podem ser
baseados em procedimentos de alto custo com possíveis danos ao meio ambiente, objetiva-se por
meio deste trabalho realizar a síntese verde de nanopartículas de Fe3O4 e FeS por meio do fungo
Fusarium oxysporum. O cultivo do fungo ocorreu em meio líquido contendo amido e glicose, pH
6. Após seis dias, as massas miceliais foram lavadas para remoção do meio de cultura residual e
colocadas em frascos separados na presença de água ultrapura juntamente com FeCl3, o composto
precursor da síntese de nanopartículas de Fe3O4, e FeSO4, o composto precursor da síntese de
nanopartículas de FeS. As amostras foram deixadas a temperatura ambiente em incubação estática
por seis dias, quando foi possível observar a mudança na coloração das soluções devido à
formação das nanopartículas desejadas. Então, as amostras foram filtradas em filtros qualitativos
e centrifugadas a 12000rpm por 20 minutos. A partir de testes preliminares com um ímã de
neodímio de força magnética 1,5kOe foi possível observar que, após a centrifugação, os
precipitados contendo nanopartículas magnéticas foram atraídos pelo ímã e, ao removê-lo, as
nanopartículas foram desmagnetizadas, sugerindo, portanto, que as nanoestruturas possuem
caráter superparamagnético. As amostras foram calcinadas em um forno do tipo mufla por 3h a
400⁰C e submetidas a análises por espectroscopia Raman, que confirmaram bandas
correspondentes à presença de nanopartículas de Fe2O3 e Fe3O4 nas amostras sintetizadas com
FeCl3 e bandas características de nanopartículas de FeS para a síntese com FeSO4. Portanto,
conclui-se que a síntese verde realizada neste trabalho oferece uma rota segura e reprodutível de
se obter nanomateriais com características magnéticas.
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Palavras-chave: Adubação foliar, Glycine max L., micronutriente.
A disponibilidade de água nas diversas áreas agricultáveis é um dos fatores que
mais oscilam entre uma safra e outra, representando a principal limitação à obtenção do
máximo potencial produtivo. O boro (B) é um micronutriente que está relacionado a
muitos processos fisiológicos que são afetados pela sua deficiência. Diante disso, se faz
importante a elucidação de como a suplementação com B pode influenciar a cultura da
soja (Glycine max L.), atenuando os efeitos prejudiciais causados em plantas quando
expostas a condições de baixa disponibilidade hídrica. O objetivo foi avaliar a
viabilidade da suplementação com B aplicado via foliar com a função atenuar os efeitos
sobre a fotossíntese causados pela baixa disponibilidade hídrica do solo em soja
(Glycine max L.). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado, sob esquema fatorial 2x4, com 5 repetições. Os fatores de variação foram
duas condições hídricas (irrigado e déficit hídrico) e quatro doses/fontes de B (Água
(MOCK); B-MEA 1 (150 mg B L-1); B-MEA 2 (300 mg B L-1) e H3BO3 (150 mg B L1
)) totalizando 8 tratamentos. As avaliações ocorreram no máximo estresse e
reidratação. Ocorreu redução da fotossíntese líquida nas plantas submetidas ao déficit
hídrico em todos os tratamentos no período de máximo estresse. No período de
reidratação, foi possível notar uma rápida recuperação, no qual os tratamentos MOCK e
B-MEA 2, não se diferenciaram estatisticamente entre as condições hídricas. Já nos
tratamentos com B-MEA 1 e H3BO3 houve um aumento de aproximadamente 77 e 75%,
respectivamente, na assimilação líquida de CO2 em plantas que passaram pelo déficit
hídrico e posterior a reidratação quando comparados pela condição hídrica irrigado.
Com base nesses resultados, conclui-se que a aplicação de B na concentração de 150 mg
B L-1 independente da fonte proporciona uma recuperação positiva da fotossíntese
líquida nas plantas de soja após passarem por um período de déficit hídrico.
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Palavras-chave: Adubação foliar, Glycine max L., micronutriente
A falta de água em certa intensidade e duração pode causar estresse hídrico em
diferentes espécies de plantas, sendo o principal estresse abiótico que limita o
crescimento, desenvolvimento e rendimento das culturas. Neste cenário, alguns
compostos a base de macro e micronutrientes têm sido promissores para aumentar a
tolerância das plantas a diferentes estresses abióticos. O objetivo geral deste estudo foi
avaliar a viabilidade da suplementação foliar B para mitigar a efeitos deletérios causados
pela baixa disponibilidade de água no solo em soja (Glycine max L.). Testamos a
hipótese de que a aplicação foliar de micronutriente boro (B) pode atenuar os efeitos
causados pelo déficit hídrico em plantas de soja, estimulando a acumulação de
osmoprotetores e a manutenção do crescimento das raízes. O experimento foi conduzido
em delineamento inteiramente casualizado, sob esquema fatorial 2x4, com 5 repetições.
Os fatores de variação foram duas condições hídricas (irrigado e déficit hídrico) e quatro
doses/fontes de B (Água (MOCK); B-MEA 1 (150 mg B L-1); B-MEA 2 (300 mg B L-1)
e H3BO3 (150 mg B L-1)) totalizando 8 tratamentos. As avaliações ocorreram em três
momentos, de acordo com o nível de imposição das condições de água: máximo estresse,
reidratação e produção. A suplementação foliar de B aumentou o conteúdo de prolina e
açúcares solúveis totais em raízes de plantas suplementadas com B-MEA 1 e H3BO3.
Houve um incremento de 42% na massa seca das raízes em plantas que foram expostas
ao déficit hídrico e que receberam B, em comparação ao controle, com aplicação de água
(MOCK). Em relação à produção, a suplementação de B influenciou positivamente a
massa seca da vagem, o índice de colheita, e o número de grãos e vagens por planta,
especialmente em plantas com déficit hídrico. A suplementação foliar de B foi capaz de
mitigar os danos causados pela baixa disponibilidade hídrica em plantas de soja.
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Palavras-chave: Micronutrientes, estresse, açúcar solúvel.
A soja é uma cultura que exerce uma importante função econômica, no
entanto, a redução da disponibilidade hídrica nos próximos anos vem sendo apontada
como o principal desafio para a produção das culturas agrícolas em todo o mundo,
incluindo a soja. A elaboração de estratégias que contribuam para a redução dos efeitos
do déficit hídrico é de grande importância. Assim, objetivou-se analisar a influência de
diferentes fontes e doses de Zn no metabolismo dos carboidratos em plantas de soja sob
déficit hídrico e reidratadas. Foi utilizado a cultivar Monsoy 5917, o delineamento foi
inteiramente casualizado em esquema fatorial (2x4) com 5 repetições e duas plantas por
repetição, sendo duas condições hídricas (irrigado e sob déficit hídrico) e quatro
doses/fontes: ZnO (300 mg Zn L-1 e 600 mg Zn L-1), ZnSO4 (300 mg Zn L-1) e água. A
primeira coleta destrutiva foi realizada quando o solo estava com 50 % da capacidade de
campo, e a segunda após as plantas serem reidratadas quando estavam com 80% da cc.
Os dados foram submetidos aos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e teste de média
(Tukey, p<0,05). Observou-se que nas plantas sob estresse a aplicação da fonte ZnSO4
provocou maior produção de açúcares solúveis totais nas folhas antes e após a
reidratação e nas raízes antes da reidratação. Os açúcares solúveis podem estar
relacionados a um mecanismo de defesa contra o estresse hídrico, uma vez que os
açúcares solúveis totais podem atuar como moléculas osmoprotetoras. A maior resposta
observada após a aplicação do ZnSO4 pode estar relacionada a sua solubilidade em soja.
O ZnSO4, é uma fonte solúvel que é absorvida mais rapidamente pelas folhas, já o ZnO
é uma fonte pouco solúvel. Além disso, nas plantas sob déficit hídrico a aplicação de
600 mg Zn L-1 de ZnO e 300 mg Zn L-1 de ZnSO4 proporcionaram uma maior produção
de açúcares redutores, que pode estar relacionado a degradação do amido nas raízes para
gerar compostos osmoticamente ativos. Conclui-se que a aplicação foliar de zinco
principalmente a fonte ZnSO4 atua no metabolismo do carboidrato aumentado a
produção de açúcares solúveis totais nas folhas e raízes e açucares redutores nas raízes.
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Palavras-chave: Taxa assimilatória líquida; Efeito Kok; Respiração; Café.
O entendimento das trocas gasosas entre plantas e atmosfera é essencial para
estimativas do ciclo de carbono terrestre e para a previsão da produtividade na agricultura.
A luz pode alterar as trocas gasosas de modo que baixas intensidades luminosas podem
causar aumento no rendimento quântico fotossintético, aumentando a taxa respiratória.
Assim, entende-se que a respiração é maior sob menor intensidade de luz e ocorre uma
aparente inibição na respiração sob maior intensidade de luz, sendo esse fenômeno
conhecido como efeito Kok. Com isso, o objetivo desse trabalho foi descrever as respostas
fisiológicas da respiração diurna relacionada com a fenologia de folhas em plantas de
Coffea arabica, buscando identificar a inibição do processo respiratório pela presença de
luz em folhas jovens, maduras e velhas. O trabalho foi realizado na Universidade Federal
de Lavras, em um plantio de café da variedade Catuaí vermelho. Foram realizadas curvas
de resposta da taxa assimilatória líquida de carbono em função da luz (A-RFA) utilizando
o analisador de gás infravermelho LI-6400XT, LI-COR, em folhas in situ, obtendo-se
assim os seguintes dados: fotossíntese líquida (A, μmol m-2 s-1), concentração
subestomática de CO2 (Ci, μmol mol-1); condutância estomática (gs, mmol m-2 s-1) taxa
de transpiração (E, mmol m-2 s-1). As medidas de trocas gasosas foram realizadas em 3
fases fenológicas do cafeeiro e em 3 épocas ao longo do ciclo anual: folhas jovens,
maduras e velhas no período no início do crescimento (novembro e dezembro/2020), nas
fases no meio do crescimento (fevereiro e março/2021), ao final do período de
crescimento (maio/2021). Esse trabalho relacionou os parâmetros fotossintéticos com o
grau de inibição da respiração pela luz e, como isso pode variar ao longo do ciclo do
cafeeiro arábica. O experimento seguiu o modelo delineamento inteiramente casualizado.
Os dados serão analisados por um modelo generalizado linear misto ao nível de 5% de
significância. Espera-se descrever os padrões fotossintético e respiratório de folhas
jovens, maduras e velhas do cafeeiro e identificar o efeito Kok, realizando a modelagem
da taxa de transporte de elétrons, atividade da enzima RUBISCO e a eficiência do uso do
carbono em cafeeiro.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro da agência CAPES e apoio da University of
Arizona.

802

Interações dos nutrientes Ca2+ e Mg2+no solo e na planta em
função das variações nas concentrações de K+ e Na+ em duas
variedades de cana-de-açúcar
Antonia Almeida da Silva1, Paulo Cássio Alves Linhares1, Zulma Catherine
Cardenal Rubio1, Ketlen Rocha e Silva1, Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori1
¹Insituto de Ciências Naturais, Departamento de Biologia, Setor de Fisiologia Vegetal –
Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG
– Brasil
antoniaalmeidaufpb@gmail.com, paulo.uepb.ca@gmail.com,
zulma.cardenal1111@gmail.com, ketlen.silva@estudante.ufla.br,
paulo.marchiori@ufla.br

Palavras-chave: Saccharum spp., sodicidade, nutrientes.
Os nutrientes como cálcio (Ca2+), potássio (K+) e magnésio (Mg2+) têm papel
fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar. No entanto, a
interação entre eles pode interferir na absorção dos mesmos, podendo ser ainda mais
acentuada na presença de sódio (Na+), um íon considerado tóxico às plantas em altas
concentrações. Entretanto, o Na+ e o K+ competem pelo sítio de absorção e as plantas
que apresentam seletividade para absorção de K+ sobrevivem melhor em ambientes
salinos. Assim, a hipótese desse trabalho é que as plantas de cana-de-açúcar que
acumulam mais K+ do que Ca2+ e Mg2+, na presença de alto Na+ podem ser mais
tolerantes à salinidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar a interação dos nutrientes
Ca2+ e Mg2+ em duas variedades de cana-de-açúcar sob altas concentrações de Na+ e K+.
No experimento foram utilizadas duas variedades de cana-de-açúcar: SP80-3280
(sucetível a salinidade) e SP80-1816 (menos sucetível), duas concentrações de KCl
(131,4 mg dm-3 e 262,8 mg dm-3) e duas concentrações de NaCl (5,30 mg dm-3 e
2.920,0 mg dm-3). As plantas foram cultivadas em vasos tipos rizotrons por 35 dias.
Foram realizadas análises de condutividade elétrica, do conteúdo de Ca2+, Mg2+, K+ e
Na+ na solução do solo, quantificação desses nutrientes em folhas e raízes e biomassa
de parte aérea. Foi observada nos tratamentos salinos maior condutividade elétrica da
solução do solo. As concentrações dos nutrientes na solução do solo foram maiores no
tratamento combinado com alto Na+ e alto K+ aos 5 e 15 dias após a imposição dos
tratamentos. Em relação às concentrações nos tecidos vegetais, a variedade SP80-1816
acumulou mais K+ do que a variedade SP80-3280 no tratamento com mais K+ sem NaCl
e K+ ideal com NaCl, entretanto essa variedade aucmulou mais Ca2+ em suas folhas
nesse último tratamento. Foi observado maior acúmulo de Na+ nos tecidos da variedade
SP80-1816 no tratamento com K+ ideal, mas no tratamento com mais K+ esse acúmulo
foi reduzido. O maior acúmulo de K+ nas folhas e nas raízes na variedade SP80-1816,
interferiu no acúmulo de Ca2+ nas folhas das plantas sob estresse salino, no entanto,
essas plantas foram favorecida com redução na relação Na+/ K+ o que contribuiu para
manter a biomassa em condições de salinidade, não ocorrendo o mesmo para a
variedade SP80-3280 com menor acúmulo de K+.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES,
FAPEMIG e CNPq
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Palavras-chave: Mineração, toxidez, micronutrientes.
O ferro e o manganês são elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas,
requeridos em pequenas quantidades, portanto, são micronutrientes. A mineração é uma
das atividades econômicas de maior relevância para o Brasil, porém, é responsável por
produzir quantidade significativa de resíduos potencialmente tóxicos ao meio ambiente.
Com o rompimento da barragem de Fundão, análises foram realizadas em solos de áreas
atingidas pelo rejeito e revelaram presença de altas concentrações de Fe e Mn. Tendo
em vista a importância de estudos envolvendo os impactos ambientais e o
restabelecimento de espécies nativas para recuperação do meio ambiente, objetivou-se
avaliar as alterações no metabolismo do nitrogênio em plantas jovens de Z. tuberculosa
expostas ao excesso de Fe e Mn. As plantas foram cultivadas em vasos preenchidos com
areia, irrigada com solução nutritiva completa - SNC, SNC com excesso de ferro - 0,160
mM, SNC com excesso de manganês - 0,327 mM e SNC com excesso de ferro e
manganês - 0,160 mM + 0,327 mM. O delineamento experimental utilizado foi
inteiramente casualisado (DIC), totalizando 4 tratamentos e 6 repetições. Os dados
foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de significância no
software R®. Foram avaliadas as atividades das enzimas do metabolismo do nitrogênio
(RN, GS, GOGAT e GDH). O excesso de ferro reduziu a atividade da RN em
aproximadamente 21,45%. A atividade da GS foi reduzida sob altas concentrações de
Fe e Mn tanto em folhas, quanto em raízes. A atividade da GOGAT nas folhas
apresentou um aumento de 28,81% sob excesso de Fe e Mn. Já em raízes, o aumento da
atividade da GOGAT foi quando submetida a superdosagem de Fe. A atividade da
enzima GDH aumentou significativamente com a imposição dos tratamentos nas folhas
e raízes. A redução da atividade da GS sob altas concentrações de Fe e Mn demonstra
que houve um distúrbio na via primária do metabolismo do N. A formação de αcetoglutarato pela GDH pode estar envolvida no reabastecimento da via primária de
assimilação de nitrogênio, fornecendo substrato para a atividade da GOGAT na
formação de glutamato ou para reabastecer o ciclo de Krebs com o fornecimento de 2oxoglutarato, promovendo, portanto, a ligação entre metabolismo do carbono e do
nitrogênio.
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Palavras-chave: BBTV, incidência, Musa.

A cultura da banana é de grande importância em Moçambique, principalmente na
geração de renda dos pequenos produtores, que detêm 74,5% da produção nacional.
Recentemente, com a introdução do Banana bunchy top virus (BBTV), que induz a
doença denominada de topo em leque da bananeira, o país enfrenta um dos seus maiores
desafios para manter a viabilidade da cultura. O BBTV é um vírus altamente destrutivo,
considerado uma das 100 pragas mais importantes do mundo. Mesmo com essa
importância, as pesquisas sobre o BBTV na região ainda são incipientes e requerem um
esforço coletivo a fim de subsidiar a adoção de medidas que permitam a convivência com
a virose. Assim sendo, neste trabalho foram feitas coletas em quatro postos
administrativos do distrito de Chóckwè, província de Gaza, visando determinar a
distribuição e incidência do vírus. Inicialmente foram coletadas amostras de duas
cultivares de banana, que mostravam os sintomas característicos do topo em leque, em 23
campos de produção. O DNA dessas amostras foi extraído no Laboratório de
Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e transportado para
o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal de Lavras no Brasil, onde
foram submetidos ao teste PCR para confirmação da presença do vírus. Os resultados do
PCR mostraram uma visão geral do status de infecção nos campos pesquisados,
confirmando a presença do BBTV em 20 dos 23 campos amostrados. A porcentagem
média de infecção foi 66,3%, com uma porcentagem mínima de 20% (nos campos de
Massavase) e máxima de 100% (nos campos de Chipapa). Não foi encontrada nenhuma
planta infectada nos campos da Fazenda Envest Limpopo. Esse levantamento é
importante para subsidiar as medidas de controle a serem adotadas pelo Ministério de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique.
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Palavras-chave: Potexvirus, CVX, ZyVX.
Na família Cactaceae as espécies mais consumidas, entre as que apresentam
aptidão para a alimentação humana, são a Selenicereus megalanthus (pitaya com casca
amarela e polpa branca) e duas espécies de pitaya vermelha: Hylocereus undatus (com a
casca vermelha e a polpa branca) e Hylocereus polyrhizus (com casca e polpa
vermelha). Essas espécies despertam maior interesse no mercado nacional e
internacional de frutas, devido a sua aparência exótica, rusticidade e qualidades
sensoriais. No Brasil, a pitaya tem despertado o interesse crescente dos fruticultores
devido ao aumento recente da demanda e ao alto valor que tem alcançado no mercado,
de modo que o seu cultivo tem aumentado nos últimos anos. Entretanto, as informações
sobre os fatores bióticos e abióticos que afetam essa planta no campo são escassas,
principalmente em relação às doenças que podem ocorrer, reduzindo seu rendimento.
Apenas um trabalho sobre prospecção de vírus nessa cultura foi realizado, em 2008, em
lavouras do Estado de São Paulo. Este trabalho tem como objetivo detectar e identificar
patógenos de etiologia viral em pitaya, em lavouras localizadas na região Sul de MG.
Para isso, foram coletadas plantas com e sem sintomas suspeitos nas cidades de
Perdões, Ribeirão Vermelho, Ingaí e analisadas por RT-PCR, empregando primers para
espécies do gênero Potexvirus: Cactus virus X (CVX), Opuntia virus X (OpVX),
Schlumbergera virus X (SchVX), Zygocactus virus X (ZyVX) e Pitaya virus X (PiVX) e
do Gênero Tobamovirus: Cactus mild mottle virus (CMMoV) e Rattai cactos necrosisassociated virus (RCNaV). Foram analisadas 66 plantas, sendo que 60 (90,9%) delas
estavam infectadas com um ou mais vírus. Dentre as infectadas, 11 (18,3%) estavam
infectadas com CVX+PiVX; 19 (31,7%) com CVX+ZyVX; 18 (30%) com
CVX+PiVX+ZyVX; 11 (18,3%) com apenas CVX e 1(1,7%) apenas com ZYVX.
Considerando-se que tanto os potexvirus não possuem vetores na natureza, mas são
altamente transmissíveis mecanicamente, os resultados obtidos indicam a necessidade
de um programa para obtenção de mudas comprovadamente livres de vírus, além de
cuidados especiais durante os tratos culturais e colheita. Esse é o primeiro trabalho
realizado com levantamento de vírus em pitaya em Minas Gerais.
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Palavras-chave: Zea mays, mancha túrcica, técnicas moleculares.
A mancha túrcica é a doença mais devastadora do milho, causada por
Exserohilum turcicum, pode ser encontrada na maioria dos campos de milho em todo o
mundo. A associação de patógenos com sementes é considerada uma séria ameaça ao
estabelecimento do campo, visto que são consideradas importantes meios de
sobrevivência e disseminação do patógeno. O objetivo deste estudo foi avaliar a
utilização de técnicas moleculares, como a PCR (Reação em cadeia da polimerase)
convencional (cPCR) e em tempo real (qPCR), para detecção de E. turcicum em
amostras de sementes de milho inoculadas artificialmente e desenvolver um protocolo
para detecção de rotina em laboratório. Neste estudo foram utilizadas as técnicas de
cPCR e qPCR para detectar e quantificar E. turcicum em sementes de milho inoculadas
artificialmente. As sementes foram preparadas com 0,25%, 0,5%, 1%, 10% e 100% de
incidência de sementes expostas ao patógeno por períodos de tempo, correspondendo a
diferentes níveis de inóculo 36h (N36), 72h (N72), 108h (N108) e 144h (N144). Ambas
as técnicas foram eficientes na detecção do fungo nas sementes. Utilizando a PCR
convencional, a maior sensibilidade foi observada no nível mais baixo de inóculo (N36),
com 0,5% de incidência. O mesmo resultado foi obtido ao usar a técnica de PCR em
tempo real, onde uma quantidade tão baixa quanto 0,0000147ng/µL pode ser detectada
no nível de inóculo mais baixo.
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Palavras chave: Hypocreales, biocontrole, fitopatógenos.
O sistema solo-planta-ambiente apresenta grande diversidade em microrganismos, tanto
benéficos como patogênicos, que competem por nutrientes para sua sobrevivência.
Entre os fungos benéficos se encontra o gênero Trichoderma que se destaca entre os
agentes de biocontrole mais empregados na agricultura mundial. Isso porque,
Trichoderma apresenta inúmeros mecanismos de ação contra fitopatógenos, grande
importância ecológica, biotecnológica e diversidade nos mais diversos ambientes. Entre
os mecanismos de biocontrole utilizados está o micoparasitismo, capaz de atingir até
mesmo estruturas de resistência fúngicas (escleródios e clamidósporos) produzidos por
patógenos, como Sclerotinia sclerotiorum e Stromatinia cepivora. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o potencial antagônico de isolados de Trichoderma provenientes de
ecossistemas brasileiros sobre patógenos produtores de estruturas de resistência. Cinco
isolados de Trichoderma provenientes da restinga de Guaibim (Valença, Bahia), e um
isolado proveniente da Amazônia, foram testados quanto ao seu potencial antagônico
sobre os patógenos S. sclerotiorum e S. cepivora in vitro. Os testes realizados foram
hiperparasitismo e inibição de crescimento micelial pela produção de compostos
difusíveis e voláteis. O potencial de cada isolado de Trichoderma foi comparado entre
si, e com uma cepa de T. harzianum proveniente de um produto comercial. De forma
geral, foi possível obter bons resultados de dois isolados em todos os testes realizados
para o controle dos patógenos testados, sendo eles o isolado 1 (MTS13) e o isolado 6
(TR01). Cabe ressaltar, que outros estudos estão em andamento para maiores
conclusões deste trabalho.
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O Brasil é o país com o maior consumo per-capta de alho (Allium sativum L.),
no entanto, a produção brasileira não é suficiente para abastecer o mercado nacional e
por isso, boa parte do alho é importado. No mundo inteiro os cultivos de alho são
atacados por diversos patógenos, sendo o complexo viral (Potyvirus, Carlavirus e
Allexivirus) responsável por ocasionar grandes perdas na produção. Diversas espécies
de vírus tem sido identificadas nos últimos tempos, entretanto carecem estudos acerca
dos danos provocados por estas espécies, bem como quais seriam os sistemas de cultivo
e métodos alternativos de controle a serem utilizados no manejo. Diante disso, o
objetivo do presente trabalho é avaliar o uso do defensivo químico piraclostrobina, um
fungicida do grupo das estrobilurinas que pode atuar como indutor de resistência a vírus,
como forma alternativa de controle do complexo viral que ataca a cultura do alho. Será
realizado um levantamento das espécies presentes nas regiões produtoras do Brasil, e
para a identificação das espécies amostras de alho serão coletadas para análise via RTPCR com primers específicos. Serão realizadas avaliações da produtividade da planta e
a influência da molécula piraclostrobina sobre a quantidade relativa de partículas virais.
Até o presente momento foram analisadas 1.537 amostras entre folhas e bulbilhos,
sendo que 1485 (96,62%) apresentaram infecções simples ou mistas e 52 (3,38%) foram
negativas para infecção. Com a realização deste estudo espera-se obter informações
sobre a ocorrência do complexo viral nas regiões produtoras de alho no Brasil,
compreender as respostas das plantas contaminadas quando submetidas a aplicação de
piraclostrobina e assim contribuir para o desenvolvimento da alhicultura brasileira.
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Palavras-chave: Sustentabilidade; Fungicida; Antracnose.
O objetivo deste trabalho foi avaliar: 1) a eficácia do tratamento químico sanitário de
sementes de soja no controle de doenças, sendo foco neste caso a antracnose causada por
Colletotrichum truncatum e 2) a contribuição deste tratamento em relação ao volume da
produção da soja em sistemas envolvendo pulverizações de fungicida na cultura
implantada. Foram utilizados oito tratamentos em fatorial de 2 x 4 (dois tratamentos de
sementes e quatro pulverizações). A inoculação de C. truncatum nas sementes foi
realizada via método de condicionamento hídrico. O tratamento das sementes foi
realizado com Tiram + Carbendazim. Foram avaliados os perfis fisiológicos e sanitários
das sementes. Para o ensaio em campo foram utilizadas parcelas de 2,4 x 4,5 m,
compostas de quatro linhas equidistantes. Para as pulverizações foi utilizada a mistura de
Ciproconazol e Azoxistrobina. Foram avaliados: estandes inicial e final, altura, peso
fresco e peso seco de plantas em dois períodos, transmissão do patógeno para as plantas
em duas épocas, produção (Kg/ha), número de vagens e peso de mil grãos. O tratamento
de sementes se mostrou eficaz no controle de C. truncatum em sementes inoculadas,
proporcionando taxas de germinação superiores em comparação com sementes
inoculadas sem tratamento. Os tratamentos fungicidas de sementes apresentaram maiores
valores de estandes que os demais. O tratamento de sementes reduziu a taxa de
transmissão a uma média de 8,33%. As produções, número de vagens e peso de mil grãos
dos tratamentos decorrentes de sementes tratadas apresentaram diferenças significativas
superiores em relação às sementes não tratadas. O número de pulverizações não
influenciou significativamente a produção, o número de vagens e o peso de mil grãos
entre os tratamentos utilizando sementes tratadas. Por outro lado, diferenças estatísticas
entre números de pulverizações foram detectadas em tratamentos cujas sementes não
foram tratadas. Estes resultados revelam que o número de pulverizações na parte aérea de
plantas de soja pode ser reduzido ou mesmo dispensado em cultivos oriundos de sementes
tratadas para o controle de doenças.
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Palavras-chave: Café, Doenças foliares, Controle biológico.
Regiões produtoras de café no Sul de Minas apresentam alta incidência de
Hemileia vastatrix (Ferrugem), Cercospora coffeicola (Cercosporiose) e Phoma
costaricensis (Mancha de phoma), com ampla distribuição nas áreas de cultivos e
expressivas perdas na produtividade e qualidade dos grãos. O uso de microrganismos no
controle biológico de doenças de plantas é uma ferramenta potencial e complementar ao
uso de fungicidas na redução da severidade de doenças. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a eficiência agronômica e a seletividade dos fungicidas microbiológicos Bioimune e Bioufla, na redução da severidade das principais doenças foliares do cafeeiro. O
experimento foi conduzido no município de Carmo da Cachoeira-MG, com a cultivar
Mundo Novo, em 4 blocos casualizados com seis tratamentos (Testemunha, Bio-imune,
Bio-imune + Bioamino, Bioufla, Bioufla + Bioamino, Priori xtra), cada um deles com
10 plantas já estabelecidas. Foram feitas quatro aplicações mensais, entre outubro e
janeiro de 2020, e três avaliações mensais de seis plantas por tratamento, após um mês
da primeira aplicação. Avaliou-se três pares de folhas de cada lado da planta, no terço
médio, entre o terceiro e quarto par de folhas. Com os dados obtidos, foi calculado a
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e médias comparadas pelo teste
de Tukey (p < 0.05). Para a incidência de cercosporiose e mancha de phoma, não houve
diferença entre os tratamentos analisados. A ferrugem do cafeeiro apresentou uma
diferença significativa na incidência apenas para o tratamento avaliado com o Priori
xtra. Para a AACPD, a relação não significativa (p < 0,05) se repetiu também ao avaliar
a cercosporiose e a phoma. Para a ferrugem, o tratamento realizado com o prori xtra,
apresentou melhor resultado, seguido por Bio-imune, Bio-imune + Bioamino, e o
Bioufla + Bioamino, que não diferiram estatisticamente entre eles. Quanto à
produtividade, nenhum tratamento proporcionou aumento significativo (p < 0.05).
Conclui-se que o manejo de doenças foliares do cafeeiro demanda fatores nutricionais
da planta, proteção foliar por fungicidas químicos e biológicos sendo o sistema de
defesa uma importante resposta no manejo destas doenças foliares.
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O vírus da mancha anular do cafeeiro (Coffee rigspot vírus - CoRSV), descrito pela
primeira vez em 1938, é um vírus emergente que na última década estabeleceu-se na
maioria de regiões produtoras de Coffea arabica no Brasil. Trabalhos prévios relatam a
existência de correlação entre filogenia e ubiquação. Assim, embora a infecção nesta
cultura é limitada a lesões locais, tem sido relatado variabilidade da sintomatologia e
dinâmica de infecção deste vírus, dependendo da ubiquação geográfica e incremento de
temperaturas. Portanto, a presente proposta procurara elucidar a diversidade genética e
filogenética de CoRSV nas regiões produtoras de Minas Gerais. Desta forma, propôs-se
o desenvolvimento de uma coleção de isolados de CoRSV para o Estado, incluindo
ambientes mais diversos. As sequências genômicas completas dos isolados permitirão
entender a diversidade genética e a estrutura espacial de CoRSV; a comparação das
sequências com sequências de trabalhos anteriores nesta mesma região permitirão
explicar a variação genética e fenotípica observada de isolados de CoRSV. Assim, os
resultados esperados desta pesquisa permitirão estudar a fundo a filogenia do vírus, como
também, determinar mecanismos moleculares responsáveis da evolução do vírus e
identificará os possíveis determinantes do genoma de CoRSV associados com variação
da virulência e o espaço.
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Os fitonematoides são responsáveis por grandes perdas na agricultura, e a espécie que
mais se destaca em várias culturas é Meloidogyne javanica. Para redução desses
prejuízos, uma alternativa é o uso de fungos nematófagos, microrganismos com grande
capacidade de adaptação e importantes agentes no controle biológico devido a produção
de enzimas extracelulares, dentre as quais, proteases e quitinases, que apresentam
grande potencial no controle de nematoides. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a
ação das proteases e quitinases de Pochonia chlamysdosporia na eclosão de ovos de M.
javanica em vitro. O delineamento experimental utilizado no teste in vitro foi
inteiramente casualizado, composto por 2 ensaios com seis tratamentos e oito
repetições, totalizando 48 unidades experimentais para cada ensaio. Foram utilizados os
seguintes tratamentos com quitinases e proteases: 1) Meio Sólido (MS, 0; 0,06; 0,125;
0,25, 0,5; 0,5% desnaturado) e Meio Sólido com Quitina (MSQ, 0; 0,06; 0,125; 0,25,
0,5; 0,5% desnaturado). No MS não foi significativo entre o controle e os tratamentos
para as concentrações 0; 0,06, 0,125; 0,5% desnaturado, e o mesmo para MSQ 0; 0,06,
0,5% desnaturado. No entanto, as concentrações de 0,5% para os meios MS (0%) e
MSQ (2,77%) foram os que apresentaram menores porcentagens de eclosão de ovos.
Concluiu-se que o fungo P. chlamydosporia crescido nesses meios produziu enzimas
que foram efetivas a redução da eclosão de ovos de M. javanica.
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O Brasil é grande produtor de frutas, porém as perdas pós-colheita causadas por
doenças como a antracnose em frutos de goiaba são consideráveis no país. O objetivo do
trabalho foi verificar o efeito das nanopartículas de Quitosana e de Óxido de Zinco
associadas às películas de revestimento Goma tara e Fécula de mandioca na redução da
severidade da doença nos frutos. Os frutos foram inoculados com suspensão de conídios de
C. gloeosporioides (1x105 conídios/mL-1) e revestidos por imersão nas soluções contendo
Goma tara associada à Quitosana (1, 2 e 3%), ao Óxido de Zinco (1, 2 e 3%) e à Fécula de
mandioca associada à Quitosana (1, 2 e 3%) e ao Óxido de Zinco (1, 2 e 3%). A película de
Fécula de mandioca associada ou não à Quitosana e Óxido de Zinco mostrou maior redução
da severidade em relação à Goma tara associada ou não as nanopartículas. Os resultados
comprovaram a eficiência da Fécula de mandioca na redução da severidade da antracnose
nos frutos podendo ser potencializada pela ação das nanopartículas de Quitosana e de
Óxido de Zinco.
Agradecimentos: CAPES, CNPq e FAPEMIG

815

Otimização do cultivo de Bacillus spp. em diferentes meios de
cultura.
Lívia Emanuelle Simão de Oliveira1, Flávio Henrique Vasconcelos de Medeiros1,
Otávio Alvarenga de Oliveira2
1

Departamento de Fitopatologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
2

Departamento de Agronomia – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

{livia.oliveira6, otavio.oliveira3}@estudante.ufla.br, flaviomedeiros@ufla.br
Palavras-chave: On farm. Cultivo de Bacillus spp. Controle de Pratylenchus
brachyurus.
Pesquisas tem se empenhado na obtenção de alternativas no manejo de doenças em
plantas utilizando microrganismos antagônicos á agentes fitopatogênicos. Os objetivos deste
trabalho foram: selecionar um produto comercial (Bacillus spp.) que apresentou no produto de
sua multiplicação melhor controle Pratylenchus brachyurus em plantas de soja e otimização das
condições de cultivo deste produto em diferentes meios de cultura utilizados no on farm, sob
condições controladas. Primeiramente, tratou-se da seleção do produto comercial (Onix;
Biobac; Bioimune e Rizos) contendo Bacillus spp. o produto Rizos foi selecionado pois
demonstrou controle superior do P. brachyurus em plantas de soja, em relação aos demais.
Após, o produto selecionado foi multiplicado em meios de cultura comerciais Agropacelli;
Multibacter e MCM+Micronutrientes e um caseiro (formulado pelo produtor) recomendados
para multiplicação de Bacillus spp. na fazenda. Para a otimização do cultivo nos diferentes meios
de cultura os efeitos das variáveis temperatura e ph foram estudados através da técnica
Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) (RODRIGUES & IEMMA, 2014). Uma matriz
com 12 ensaios, oito tratamentos e três pontos centrais para cada meio de cultura foi utilizada.
Foram estudados os níveis de temperatura (24,7; 26; 29; 32 e 33,3°C) e ph (5,8; 6; 6,6; 7,2 e 7,4).
Para os meios de cultura comerciais as estimativas de todas as variáveis respostas: bactérias
totais; bactérias endosporogênicas; peso da parte aérea verde; peso da parte aérea seca; peso
da raíz e número de P. brachyurus penetrado, correlacionadas aos modelos lineares e
quadráticos e as analises separadas dos efeitos de cada variável foram realizadas aos
tratamentos e nenhuma destas combinações apresentaram significância α=0,05 ao valor de p.
Nas variáveis respostas analisadas para o fermentado do meio de cultura caseiro, houve
diferença dos tratamentos á significância α=0,05 no valor de p, somente para número P.
brachyurus penetrado. Os níveis de temperatura e ph estudados para o cultivo do produto
selecionado nos meios de cultura comercias não apresentaram diferença nos tratamentos.
Podendo o produtor realizar o cultivo do Rizos nas diferentes temperaturas e ph na fazenda.
Para o meio caseiro, quanto maior os níveis da temperatura e ph durante a fermentação obtêmse menor número de P. brachyurus penetrado e maior controle do nematoide.
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Com o intuito de amenizar os efeitos negativos dos agrotóxicos, torna-se
importante o uso de alternativas para o controle dos fitonematoides. Compostos
produzidos por plantas fornecem perspectivas para novos produtos. Os látices, obtidos
de diferentes espécies de plantas, apresentam elevada concentração de enzimas. Tais
enzimas possuem efeito tóxico a fitonematoides e, possivelmente, contribuírem para a
ativação da resposta de defesa da planta. Portanto objetivou-se: avaliar o efeito tóxico,
de diferentes concentrações da enzima papaína, extraída do látex do mamão, em juvenis
de segundo estádio (J2) de M. javanica, tanto in vitro como in vivo em casa de
vegetação. A papaína pura utilizada nos ensaios foi adquirida no mercado. A atividade
enzimática e concentração proteica foram avaliadas utilizando as metodologias
bioquímicas de Tirosina e Bradford, respectivamente. O ensaio in vivo foi realizado em
microtubos de 600 µL, onde colocou-se 300 µL de uma suspensão aquosa contendo 300
J2 de M. javanica juntamente com 300 µL da solução de enzima obtendo as
concentrações finais de: 0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0% e 3,5%. Como testemunha, 0%,
utilizou-se água. Após 48 horas, os microtubos foram homogeneizados e 100 µL foram
transferidas para uma das cavidades de placa de polipropileno. Os J2 móveis, imóveis e
a mortalidade foram quantificados. Para o ensaio in vivo, foram preparadas soluções
estoque com as concentrações de 2,0%, 4,0%, 6,0% e 8,0% da enzima. Como
testemunha utilizou-se água. Em mudas de tomateiro, foram distribuídas, próximos ao
caule, uma suspensão de 4 mL contendo aproximadamente 700 J2. Em seguida, 4 mL
das soluções estoques foram distribuídas. Após 45 dias em casa de vegetação, foram
avaliados o número de galhas e ovos por sistema radicular. Todos os ensaios foram
realizados contendo 5 repetições e por duas vezes no tempo. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de ScottKnott. A maior concentração da enzima ocasionou 72% de mortalidade quando
comparada a testemunha. Não houve diferença estatística para o número de galhas e
ovos após a aplicação da enzima em substrato. Conclui-se que a enzima apresenta efeito
nematicida in vitro, mas não apresentou controle in vivo. Outros testes serão realizados
a fim de verificar a sua estabilidade no solo e impacto na microbiota do solo.
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Os nematoides das galhas (Meloidogyne spp.) são patógenos que causam grandes
prejuízos em culturas agrícolas ao redor do mundo. Ao se mover no solo, estes
fitoparasitas são orientados por diferentes estímulos químicos (quimiotaxia) que os
auxiliam na localização do hospedeiro. Neste estudo, o objetivo foi averiguar a resposta
de Meloidogyne javanica a cinco compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos pelo
sistema radicular da soja (cultivar Monsoy 5917). Através da análise de cromatografia
gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC/MS) identificaram-se os constituintes
voláteis emitidos pela raiz. Dentre os 14 compostos identificados, cinco foram
selecionados para os testes de quimiotaxia, sendo eles: ácido salicílico, acetato de etila,
acetone, ethanol e tetradecane. Os ensaios de quimiotaxia foram realizados de acordo
com o método descrito por Bargmam et al., (1993) com modificações. Placas de Petri de
9 cm de diâmetro foram preenchidos com ágar-água (2%) e divididos em três áreas: A)
área neutra, B) área teste e C) área controle (Figura 1). Na área teste foram depositados,
individualmente, sobre o ágar-água, 0,5 μl dos compostos puros, com exceção do ácido
salicílico por ser uma molécula sólida foi diluída em DMSO e depositado na
concentração de 1,5μl. No centro da placa (área neutra) foram colocados 150 juvenis de
segundo estádio (J2) de M. javanica. A seguir, as placas foram incubadas no escuro a 28
ºC por 24 h. Decorrido este período, o número de juvenis que se moveu para a área teste
ou para a área neutra foi quantificado. Então se calculou o índice de quimiotaxia (IQ).
Nenhum dos compostos testados (P > 0.1423) foi capaz de atrair ou repelir os J2 de M.
javanica.

Figura 1: Esquema do ensaio de quimiotaxia para juvenis de segundo estádio (J2) de M. javanica
em placa de Petri (9 cm) contendo ágar-água. Três áreas distintas: A) área neutra; B) área teste; C) área
controle. Aproximadamente 150 J2s foram depositados no centro da placa (a). Na área teste, na posição
do circulo escuro, foi colocado o composto volátil.
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Os fitonematoides possuem órgãos sensoriais responsáveis pela sua orientação
denominados de anfídios, papilas labiais, papilas cefálicas e os fasmídeos; estes órgãos
identificam compostos presentes ao seu redor e auxiliam o direcionamento dos
fitonematoides. Há vários fatores que influenciam na quimiotaxia dos nematoides,
dentre eles, podemos destacar o pH do meio, luz, feromônios e compostos voláteis
emitidos pelas raízes de plantas hospedeiras. Neste estudo, o objetivo foi averiguar a
resposta de Meloidogyne javanica a três compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos
pelo sistema radicular do tomateiro (cultivar Santa clara). Através da análise de
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC/MS) identificaram-se os
constituintes voláteis emitidos pela raiz. Dentre os 24 compostos identificados, três
foram selecionados para os testes de quimiotaxia, sendo eles: carvacrol, etilhexanol e
hexanol. Placas de Petri de 9 cm de diâmetro foram preenchidas com ágar-água (2%) e
divididas em três áreas: A) área neutra, B) área teste e C) área controle. Na área teste
foram depositados, individualmente, sobre o ágar-água, 1 μl dos compostos puros. No
centro da placa (área neutra) foram colocados 150 juvenis de segundo estádio (J2) de M.
javanica. A seguir, as placas foram incubadas no escuro a 28 ºC por 24 h. Decorrido
este período, o número de juvenis que se moveu para a área teste ou para a área neutra
foi quantificado. Então se calculou o índice de quimiotaxia (IQ). Houve diferença
estatística (P < 0.05) do IQ entre os compostos testados. Os compostos carvacrol e
etilhexanol apresentaram IQ maior que 0,2 e foram classificados como altamente
atrativos, já o composto hexanol não interferiu no direcionamento dos juvenis.
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A agricultura é uma atividade econômica que precisa ser minimamente sustentável.
Fitonematoides são parasitas de plantas e busca-se alternativas de controle que sejam
economicamente viáveis e que não agridam o ambiente. Neste trabalho objetivou-se
selecionar bactérias com potencial para controlar o nematoide das galhas Meloidogyne
exigua. Para tanto, 20 bactérias, isoladas da massa de ovos de M. exigua, foram testadas.
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente ao
acaso, com 4 repetições por tratamento. Mudas de tomate, cultivar Santa Clara, foram
transplantadas para copos plásticos de 300mL contendo substrato esterilizado. A
suspensão bacteriana foi preparada com solução salina, 0,85% esterilizada, e a
concentração foi ajustada em espectofotômetro DO= 540 nm; A= 0,1. Plantas de tomate
com 20 dias receberam o tratamento bacteriano, com a suspensão aplicada ao solo, em
orifícios ao redor do caule das plantas de tomate. As testemunhas receberam apenas água
e, o nematicida comercial NoNema. Cinco dias após receber os tratamentos, as plantas de
tomate foram inoculadas com 3000 ovos de M. exigua. O inóculo do nematoide foi obtido
de plantas de café, cultivar Topázio, infestadas com o patógeno. As variáveis analisadas
foram o peso das raízes, número de galhas e número de ovos por grama de raiz. Foi
realizado a análise variância e teste de média de Scott Knott. 45 dias após a inoculação
dos ovos, o sistema radicular das plantas de tomate foi separado da parte aérea,
cuidadosamente lavado e, avaliado. 4 bactérias testadas reduziram o número de galhas e
número de ovos quando comparado com a testemunha tratada apenas com água. Em
relação ao peso das raízes nenhum tratamento diferiu das testemunhas. Os resultados
demonstram o potencial de uso dessas bactérias para o biocontrole do nematoide das
galhas.
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Palavras-chave: Estufa, Microrganismos, Fisiologia, Fitohormônios, UFLA.
A associação de diferentes espécies de bactérias endofíticas com a rizosfera das
plantas hospedeiras podem estimular o crescimento, desenvolvimento e aclimatização,
oferecendo maior quantidade de mudas, além de reduzir o ciclo, proporcionando retorno
econômico ao produtor. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da introdução de
quatro isolados bacterianos endofíticos produtores de auxina “BA - B. agrestis (10,820
mg mL-1 ) isolado de plantas de Pera (Pyrus spp.); BC1 - B. cereus cepa 1 (7,812 mg
mL-1 ), BC2 - B. cereus estirpe 2 (5,715 mg mL-1 ), BT - B. thuringiensis (17.926 mg
mL-1 ) isolados da cultivar de bananeira Prata Anã (AAB)” através da inoculação no
sistema radicular de três cultivares de bananeira “Prata Anã (AAB), Grande Naine
(AAA), BRS Princesa (AAAB)” na fase de aclimatização. O experimento foi realizado
entre o meses de Maio a Agosto de 2019 em casa de vegetação sob ambiente protegido
no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Departamento de Agricultura (DAG)
da Universidade Federal de Lavras (UFLA), localizada no município de Lavras, Minas
Gerais, Brasil. As características morfológicas relacionadas ao desenvolvimento das
plantas (altura total e diâmetro do pseudocaule) foram avaliados durante todo o período
de aclimatação. Após 90 dias de transplante e aclimatização, foram avaliados o
comprimento da raiz, número de folhas, massa seca (raiz, pseudocaule, folha), área
foliar, concentração de carbono interno, condutância estomática, taxa de fotossíntese,
taxa de transpiração, temperatura foliar e clorofila. As bactérias apresentaram resultados
diferentes em relação as cultivares estudadas. Considerando a morfologia e
características fisiológicas observadas neste estudo, a bactéria B. thuringiensis para as
cultivares Prata Anã e Grande Naine e a bactéria B. agrestis para a cultivar BRS
Princesa são recomendados para o processo de aclimatização das mudas de banana, pois
estimularam o crescimento das plantas, aumentando a massa seca, além de promover o
crescimento das raízes. Dessa forma, melhoraram os aspectos fisiológicos e reduziram o
período de aclimatação das plantas de bananas.
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Palavras chaves: Origanum majorana L., malhas coloridas, altura.
A manjerona (Origanum majorana L.) é uma espécie com alto valor nutricional
e elevado potencial terapêutico. Em função disso, a radiação solar é um fator importante
que afeta as respostas fisiológicas como o crescimento das plantas e, consequentemente,
influencia em suas características nutracêuticas. Desse modo, o uso de malhas coloridas
tem sido adotado como uma alternativa para melhorar a qualidade da luz, através da
manipulação do espectro da luz fotossinteticamente ativa, além de fornecer proteção
física. Todavia, a influência das malhas coloridas no cultivo da manjerona ainda não foi
explorada. Objetivou-se avaliar a influência de malhas coloridas na altura e número de
perfilho de manjerona. O delineamento experimental utilizado foi em blocos
casualizados com quatro tratamentos (pleno sol e sob malhas com 50% de
sombreamento na cor preta, azul e vermelha) com cinco repetições, sendo cinco plantas
por repetição, totalizando 100 vasos. O experimento foi conduzido em vasos contendo
solo + areia + esterco de aves. As variáveis utilizadas foram altura de plantas (cm),
altura média diária (cm) e número de perfilho (u). Os resultados foram submetidos à
análise de variância, realizada pelo teste F e, quando verificou diferenças significativas,
os dados foram comparados pelo teste de Tukey (p<0,05). Verificou-se diferença
significativa para todas as características avaliadas, com exceção do número de perfilho.
A malha vermelha foi estatisticamente superior aos demais tratamentos, para altura de
plantas e altura média diária. As malhas preta e azul não diferiram entre si em ambos
parâmetros de altura. As plantas sob pleno sol tiveram os menores valores para as
variáveis de altura. Entre os tratamentos, a malha vermelha proporcionou um aumento
de 28,26% e 39,01% para altura de plantas e altura média diária, respectivamente
comparado ao pleno sol. O uso de malha vermelha favoreceu o crescimento de
manjerona, sendo a mais indicada para o cultivo da espécie.
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Palavras-chave: Danos latentes e imediatos, injúrias mecânicas, qualidade fisiológica.
Durante todo processo produtivo, as sementes estão sujeitas a danos e injurias.
Fissuras, quebras e arranhões, prejudicam a germinação, o vigor e consequentemente, o
estabelecimento de plântulas em campo, tornando essas futuras plantas mais
susceptíveis às adversidades do ambiente e consequentemente, a produtividade da
lavoura. Diante disso, o objetivo no presente trabalho, foi avaliar a eficiência da análise
de imagens na identificação dos danos mecânicos simulados em sementes de milho,
submetidos ao teste de impacto e sua relação com a qualidade fisiológica. Foram
utilizados quatro híbridos de milho, avaliados quanto a sua qualidade inicial. Após,
estes foram submetidos ao teste de impacto ou teste de pêndulo, em um danificador
mecânico desenvolvido na Universidade Federal de Lavras, para a simulação de
impactos em sementes. O danificador consiste de um peso pré-estabelecido de 105
gramas e três diferentes alturas baixa = 7 cm, média = 13cm e alta = 17cm, nas quais o
peso despencava em queda livre sobre as sementes. Cada uma das 1200 semente que
receberam os impactos provenientes das três diferentes alturas, foram divididas em um
quadrante e classificadas com nota de um a quatro, quanto ao dano sofrido, e após
individualmente identificadas, foram radiografadas no equipamento raios X. Além
disso, foi realizado o teste de germinação para cada híbrido e aos quatro dias as
plântulas provenientes e separadas de acordo com a altura e a localização do impacto
foram avaliadas no equipamento GroundEye® quanto as características de comprimento
médio do hipocótilo e raiz, comprimento médio da raiz primária e comprimento total. O
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. Para a análise dos dados da
caracterização inicial da qualidade dos híbridos, estes foram transformados em arc sen.√
x/100 e submetidos à análise de variância. O ensaio 2 que consistiu do teste de pêndulo
e demais avaliações foi em esquema fatorial 4x3x3 (4 híbridos,3 alturas e 3 testes) e os
dados foram submetidos à análise de variância. O método estudado permite relacionar o
dano mecânico com eventuais prejuízos ocasionados ao vigor das sementes de milho. O
teste de raios X permite identificar danos mecânicos externos e internos em sementes de
milho com maior precisão
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Palavras-chave: Espécies reativas de oxigênio, estresse abiótico, priming, Zea mays.
O milho tem um papel importante na alimentação humana e animal, e todos os
entraves que acometem o seu cultivo podem afetar a produção global de alimentos. Uma
dessas limitações é o acúmulo de sais no solo, que é um fator restritivo para o
desenvolvimento das culturas agrícolas. Por essa razão, o uso de tecnologias que
proporcionem uma maior tolerância das plantas ao estresse salino mantém o adequado
estabelecimento de plantas e consequentemente, resguarda a produção. Diante disso, o
objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do condicionamento fisiológico de sementes
na presença de moléculas sinalizadoras para a indução de tolerância à estresse salino
durante a germinação de sementes de milho. Os ensaios foram conduzidos no
Laboratório Central de Sementes da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em 2021.
Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro
repetições. Os tratamentos são compostos por sementes, de uma linhagem de milho da
UFLA, condicionadas com ácido indolacético (100 μM), peróxido de hidrogênio (100
μM), quitosana (0,75 mM), melatonina (1mM), nitroprussiato de sódio (100μM) e o
controle, sem condicionamento e sem estresse induzido por NaCl. Os dados do teste de
germinação foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias
comparadas pelo teste de Tukey. O teste de Dunnett foi aplicado para comparação dos
tratamentos com o controle. Apesar da quase nula percentagem de germinação das
sementes de milho sob estresse salino aos 4 dias, a molécula de peróxido de hidrogênio
apresentou resultado satisfatório para a indução de tolerância à alta concentração salina
na avaliação aos 7 dias. Resultado fundamentado na conservação da taxa de germinação
em patamares semelhante ao controle e que acarreta em melhorias na qualidade das
sementes. Portanto, o acúmulo de íons nas células, ao qual é responsável por diminuir a
disponibilidade hídrica, acarretar em desequilíbrio nutricional ou inativar
fisiologicamente íons essenciais, foi inibido com a utilização do peróxido de hidrogênio.
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Palavras-chave: Leito fixo, protótipo, qualidade fisiológica.
A secagem tem por finalidade a redução do teor de água de um material sólido
por transferência simultânea de calor e massa. Produzir sementes de elevada qualidade
requer cuidados especiais, sobretudo durante a secagem, pois a desatenção durante as
fases de sua obtenção pode acarretar danos à sua qualidade. Visto isto, estudos que
visem aperfeiçoar os métodos de secagem são de suma importância. Neste estudo,
objetivou-se realizar o aprimoramento industrial de um secador vertical de leito fixo,
com distribuição radial do ar de secagem, e avaliar os efeitos sobre a qualidade de
sementes de soja e na distribuição da temperatura intersticial das sementes durante a
secagem. Para isto, foram construídos dois secadores com capacidade de secagem de
300 kg: o primeiro, secador vertical com distribuição radial do ar de secagem; o
segundo, um aprimoramento industrial do secador radial, com distribuição do fluxo de
ar por duto central e lateral. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado
(DIC), com 3 repetições, em esquema fatorial (4x2) sendo, quatro alturas amostrais e
dois tipos de secadores. Quando avaliado o teor de água final das sementes, as sementes
foram colhidas manualmente com 19% b.u de teor de água e foram secas até 11,5% b.u
aproximadamente. No que se refere à qualidade fisiológica das sementes, sementes
secadas no secador aprimorado apresentaram melhores resultados para condutividade
elétrica e emergência, principalmente na parte inferior do secador. Quanto à distribuição
da temperatura de secagem, se observou maior uniformidade entre o duto central e as
paredes do secador no protótipo indicado. Todavia, mais trabalhos e testes são
necessários para demonstrar por via de simulação computadorizada a uniformidade do
ar de secagem no secador aqui proposto.
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Palavras-chave: Matriz curricular, Formação, Ensino
A população urbana em Minas Gerais soma 85%, o que aponta para a necessidade de
desenvolver condições ambientais que melhorem a qualidade de vida das pessoas. A
Arborização Urbana fornece serviços ecossistêmicos que mitigam os problemas advindos
da elevada urbanização, enquanto que o Paisagismo, através da junção entre técnica e arte,
possibilita saúde, bem-estar social e qualidade estética. Considerando a importância da
formação dos profissionais para atuar na infraestrutura verde urbana, buscou-se analisar
as matrizes curriculares e ementas dos cursos de Agronomia de Minas Gerais. As
Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam esse curso foram localizadas no site do
e-Mec, em seguida, obteve-se as matrizes curriculares e ementas nos sites das IES. Os
dados das matrizes foram digitados em planilha do Microsoft Excel e o conteúdo das
ementas foram analisados pelo software de análises textuais IRAMUTEQ. Encontrou-se
44 cursos de Agronomia: 19 de IES Privadas, 3 Públicas Estaduais e 22 Públicas Federais.
No entanto, uma IES estava extinta e seis não disponibilizaram informações, permitindo
a análise de 37 cursos. Nas matrizes dos cursos analisados, foram encontradas 44
disciplinas que abordavam os temas de Arborização Urbana e/ou Paisagismo. Em relação
aos títulos das disciplinas, “Floricultura e Paisagismo” aparece 14 vezes, seguidos de
“Plantas Ornamentais e Paisagismo” com cinco. Foram encontradas duas disciplinas
optativas sobre Arborização Urbana intituladas “Arborização Urbana” e “Silvicultura
Urbana” ofertadas pela UFLA e pelo IFMG, respectivamente. O conteúdo das ementas
analisados através do gráfico da Análise de Similitude no IRAMUTEQ gerou três grupos
distintos: Grupo 1) foi o central e tem como maior destaque a palavra “Jardim” cuja as
ligações fortes são com as palavras “Projeto”, Implantação” e “Arborização Urbana”;
Grupo 2) o destaque é o “Paisagismo” e mostrou fortes proximidades com “Espécies”,
“Manejo” e “Paisagístico”; Grupo 3) teve como enfoque “Plantas Ornamentais” ligadas
às palavras “Produção”, “Técnica” e “Floricultura”. Entende-se que a palavra Jardim teve
maior destaque, pois o tema é abordado tanto nas disciplinas sobre Floricultura, quanto
nas de Paisagismo e Plantas Ornamentais. A Arborização Urbana aparece nas ementas,
mas com menor enfoque, sendo que apenas duas disciplinas abordam exclusivamente o
tema. Considera-se que, precisa de mais disciplina obrigatórias sobre Arborização Urbana
e Paisagismo, pois, devido ao alto grau de degradação ambiental pela urbanização das
cidades, demanda-se cada vez mais profissionais habilitados para trabalhar com a
vegetação urbana, não só para fins estéticos, mas também ecológicos, ambientais e sociais.
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Palavras-chave: Glycine max., tratamento industrial de sementes, seed safety.
Existe uma demanda do setor produtivo para utilização de um maior volume de
calda para o tratamento de sementes de soja, em decorrência da quantidade de produtos,
melhor recobrimento e distribuição. No entanto, o conhecimento de seus efeitos na
qualidade fisiológica das sementes armazenadas por um período prolongado é
desconhecido. Sendo assim, objetivou-se identificar e quantificar os efeitos de erros de
dosagens e superdosagem em tratamento de sementes de soja com inseticida Cruiser 350
FS® (Tiametoxam) na qualidade fisiológica. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 3 x 3 x 5, envolvendo
3 doses de inseticida (ausência de dose, dose recomendada de 200 mL.100 kg-1 e dobro
da dose recomendada, de 400 mL.100 kg-1 de sementes), 3 volumes finais de calda (500,
750 e 1000 mL.100 kg-1 de sementes) e 5 períodos de armazenamento (0, 15, 30, 45 e
60 dias). O volume final da calda foi constituído por produto comercial com adição de
água. Para avaliação da qualidade fisiológica foram realizados os testes de germinação
rolo de papel (RP), primeira contagem de germinação, germinação rolo de papel mais
vermiculita (RP+V), primeira contagem de germinação rolo de papel mais vermiculita
(RP+V). Os dados foram submetidos à análise de variância com auxílio do software
Sisvar® a 5% de probabilidade pelo teste F (p<0,05). Ao analisar os efeitos dos
períodos de armazenamento sobre o vigor, por meio da primeira contagem de
germinação, observa-se que ao adotar um volume final de calda mais elevado, com a
utilização do inseticida, desencadeia-se danos às sementes, o que reitera a redução do
vigor. Esses danos são maiores quando utiliza-se o dobro da dose recomendada, em que
as sementes armazenadas apresentaram valores de germinação abaixo de 80%. Concluise que o volume de calda para tratamento com Tiametoxam com dose superior a 750
mL, calda aquosa, causa fitotoxidez e esse efeito é intensificado ao longo do
armazenamento.
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Palavras-chave: Sonchus oleraceus, trocas gasosas, metabolismo secundário.
A serralha (Sonchus oleraceus L.) é popularmente utilizada na alimentação
humana como planta alimentícia não-convencional (PANC) e também possui propriedades
medicinais, sendo fonte de antioxidantes naturais. O cultivo in vitro das plantas medicinais
possibilita avaliar o efeito do ambiente de cultivo no metabolismo secundário das plantas.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade antioxidante total (CAT)
em plântulas de serralha in vitro em diferentes sistemas de ventilação natural (SVN).
Segmentos nodais foram inoculados verticalmente em frascos contendo 40 mL de meio
MS, sem sacarose, solidificado com 5,5 g/L de ágar e pH ajustado para 5,7 + 0,1 e
autoclavado a 120 oC e 1 atm, por 20 min. Foram confecionadas tampas contendo
membranas porosas para possibilitar troca gasosa. O experimento foi realizado com 4
sistemas de ventilação natural: sistema convencional (SC), sistema de ventilação com
uma membrana microporosa (SVN1), duas (SVN2) e quatro membranas (SVN4). Os
frascos foram encaminhados para sala de crescimento e cultivados sob lampadas LED
branca (49 μmol/m²s). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC)
com 5 repetições de 4 frascos (4 segmentos/frasco). Após 40 dias, avaliou-se capacidade
antioxidante total (CAT), sendo expressada em miligrama de equivalente em Ácido
Ascórbico por grama de matéria seca das folhas (mgEAA/gMSF). As médias foram
comparadas utilizando o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Plântulas cultivadas
no SC apresentaram melhores valores de CAT (4,43 ± 0,37 mgEAA/gMSF). Concluise que o uso de membranas porosas afeta o acúmulo de antioxidantes devido à
concentração de CO2 disponibilizada nos frascos, sendo o SC indicado para maior
acúmulo de compostos antioxidantes na S. oleraceus.
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Palavras-chave: bioestimulantes, salinidade, morango.
O morango é um fruto de grande importância econômica, e a maior parte da sua produção
é realizada no sistema convencional. Dentre os estresses abióticos que acometem as
plantas, o estresse salino é um dos que causam maior nível de dano, prejudicando desde
o crescimento até a produtividade da cultura. O objetivo do trabalho foi verificar se
bactérias promotoras de crescimento seriam benéficas às plantas de morangueiro
submetidas ao estresse salino. O estudo foi constituído de seis tratamentos, sendo dois
controles (zero e salino) e quatro contendo as bactérias (Pseudomonas fluorescens,
Streptomyces sp., Rhizobium sp., Enterobacter sp.) acrescido de 50 µM de NaCl. Plantas
de morangueiro cultivar BRS Estiva foram inoculadas com as bactérias e transferidas para
vasos de 2L contendo substrato comercial acrescido de 50 µM de NaCl, onde
permaneceram por 90 dias. Foram realizadas duas aplicações do sal e inoculação das
bactérias em intervalo de 45 dias. Posteriormente, foram avaliados comprimento de parte
aérea e raiz, número de folhas, massa fresca e seca e clorofila a, b, total e carotenoides.
As bactérias se destacaram positivamente em todos os parâmetros fitotécnicos analisados.
Já com relação ao conteúdo de pigmentos, o microrganismo Rhizobium sp. apresentou
destaque na clorofila a e total. Efeito positivo no teor de clorofila foi observado em todas
as bactérias utilizadas. Maior teor de carotenoides ocorreu quando se utilizou o
microrganismo Rhizobium sp. As bactérias promotoras de crescimento mitigaram os
efeitos da salinidade nas plantas de morangueiro cultivar BRS Estiva, fazendo com que o
seu crescimento e produção fotossintética não fossem comprometidas pela toxicidade do
NaCl.
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Palavras-chave: Musa spp, selenato de sódio, suplementação.
O cultivo de banana tem se destacado devido a sua grande importância
econômica, gerando vários empregos diretos e indiretos. A fruta é consumida em larga
escala por pessoas de todas as classes sociais, em todo o mundo. Assim, trata-se de um
produto agrícola passível de ser utilizado com a finalidade de biofortificação. Esse
processo consiste no aumento do teor de um elemento em partes comestíveis da planta,
visando a suplementação alimentar de populações desfavorecidas. Dessa forma,
objetivou-se avaliar o efeito de fontes inorgânicas de selênio (selenato e selenito) e
dosagens de aplicação via solo (SL), foliar (FL), em inflorescências (INF) ou cachos
(CH). Para as análises estatísticas foram ajustados modelos lineares simples para o
experimento fatorial incompleto em blocos casualizados completos. As doses utilizadas
em cada via foram de 0g/ha, 150g/ha (inteira ou fracionada em vias de 75 ou 50g/ha) e
300g/ha (inteira ou fracionada em vias de 75 ou 100g/ha). Uma fração de 40 das 4802
combinações possíveis deste fatorial foi aleatorizada em blocos incompletos (seis blocos
de nove parcelas). Foram avaliadas variáveis de qualidade, produção e teor de selênio
nos frutos de bananeiras Prata Anã (Clone Gorutuba), cultivadas em campo. As doses de
selênio influenciaram positivamente no teor e acúmulo desse elemento nos frutos de
bananeira, assim como em parâmetros de qualidade dos frutos, como firmeza, teor de
sólidos solúveis e acidez. Pode-se concluir, que é viável o uso da biofortificação de
frutos de bananeiras Prata Anã (Clone Gorotuba) em campo, utilizando como fonte
principal o selenato de sódio, aplicado diretamente no cacho das plantas.
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Palavras-chave: cultivares híbridas; diversidade genética; filogenia.
A avaliação de diferentes cultivares de pereiras é de grande importância para a
exploração da variabilidade genética e a identificação de genótipos superiores, e a
caracterização pode ser realizada com base em parâmetros agronômicos e morfológicos.
Dessa forma, objetivou-se avaliar a diversidade genética e a filogenia entre diferentes
espécies e cultivares de Pyrus spp., com o intuito de estabelecer parâmetros que possam
ser empregados em programas de melhoramento genético. Foram avaliadas 11 cultivares
do Banco de Germoplasma de pereiras da UFLA, e 66 descritores para a caracterização
morfológica, sendo 43 variáveis multicategóricas qualitativas e 23 quantitativos. Todas
as matrizes de dissimilaridade foram obtidas com base no índice de Gower. A
correlação das matrizes foi realizada com base no coeficiente de correlação de Pearson e
a significância feita pelo teste Mantel com 1.000 permutações. Foi aplicada a técnica de
agrupamento UPGMA e a análise multivariada de componentes principais. As técnicas
multivariadas para estudo de diversidade genética demonstraram ter grande potencial de
uso na caracterização de germoplasma de Pyrus spp. O agrupamento UPGMA indicou a
existência de variabilidade genética entre as cultivares avaliadas, indicando grupos com
cultivares mais dissimilares com potencial a serem utilizados em futuras etapas de
seleção e cruzamentos de genótipos. Na análise de componentes principais, os
descritores comprimento e diâmetro dos frutos, tempo de maturação dos frutos para
consumo e comprimento da gema floral foram as variáveis que mais contribuíram para a
variabilidade observada. Sendo assim, a utilização de variáveis qualitativas e
quantitativas permitem a caracterização eficiente de cultivares de pereiras visando
variabilidade suficiente nos ciclos de seleção.
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Palavras-chave: Videira, REML/BLUP, melhoramento genético.
O cultivo de uvas finas de mesa se destaca na agricultura no submédio do Vale
do São Francisco. O objetivo deste estudo foi estimar os parâmetros genéticos e os
coeficientes de repetibilidade relacionados à produtividade da videira e selecionar
genótipos superiores. O experimento está localizado no Campo Experimental de
Mandacaru, em Juazeiro, BA e as avaliações foram realizadas em 30 híbridos ao longo
de duas safras. As plantas individuais foram avaliadas quanto às variáveis de produção
(kg por planta), número de cachos e massa do cacho (g). As médias dos genótipos para
produção, número de cachos e massa do cacho, foram de 6 kg.planta-1, 42,3
cachos.planta-1, 21,7,06 g, respectivamente. A variância fenotípica permanente
apresentou valores baixos para produção (3,67), número de cachos (4,33) e peso do
cacho (31,74). Os valores de variância fenotípica permanente representaram menor
proporção da variância fenotípica, dificultando a seleção por apresentar
comportamentos genéticos e ambientais diferenciados. As estimativas do coeficiente de
repetibilidade variaram de 0,01 a 0,24, sendo consideradas de baixa magnitude para
todas as variáveis. Na acurácia seletiva prevista pelo procedimento de REML, os
parâmetros avaliados apresentaram os valores de 0,49 (produção), 0,11 (número de
cachos) e 0,44 (massa do cacho), dessa forma observam-se baixos graus de certeza nas
inferências e precisão, com ganho na seleção para todas as variáveis avaliadas. Estes
resultados indicam que a utilização de apenas duas colheitas em videira não é adequada
para a seleção de genótipos superiores.
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Palavras-chave: Sonchus oleraceus L., Hortaliças não convencionais, Fósforo.
A serralha (Sonchus oleraceus L.) é uma hortaliça não convencional que
apresenta um alto valor nutracêutico devido as suas características medicinais e atividades
farmacológicas. Todavia, por ser uma planta de hábito espontâneo, há poucos relatos
sobre as respostas de seu crescimento em detrimento às condições de cultivo, sobretudo
aos aspectos nutricionais. Estudos científicos mostram as respostas dos nutrientes para as
plantas, porém para espécies pouco exploradas como a serralha, tais respostas ainda são
incipientes. Desse modo, objetivou-se com esse trabalho verificar o crescimento inicial
da serralha cultivada organicamente em diferentes concentrações de termofosfato. O
experimento foi conduzido em casa de vegetação em delineamento inteiramente
casualizado com três tratamentos: esterco bovino (T1); esterco bovino + 0,667 g de
fósforo (dose 1 de P) (T2) e esterco bovino + 1,00 g de P (dose 2) (T3), com sete repetições,
totalizando 21 parcelas, onde cada parcela foi representada por um vaso de 3 L, contendo
uma planta cada. A fonte de P utilizada foi um termofosfato comercial recomendado para
o cultivo orgânico. Como variáveis foram avaliadas a altura de plantas (AP),
comprimento de raiz (CR), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de raiz (MSR),
razão raiz: parte aérea (PA:R). Os resultados foram submetidos à análise de variância,
realizada pelo teste F. No caso de diferenças significativas, o efeito dos tratamentos foi
comparado pelo teste de Tukey (P<0,05). Não houve diferença significativa para as
características MSPA, MSR, PA:R. Já para a AP e CR houve diferença significativa. Para
AP foi observado diferença significativa entre os três tratamentos, sendo o T3 superior,
seguido do T1 e o T2 com médias de 24,65; 21,43 e 17,58 cm, respectivamente. Já para
o CR foi verificado que o T3 foi estatisticamente superior (32,96 cm) aos demais (T2=
22,50 e T3=16,13 cm). O uso de termofosfato não influenciou no incremento de biomassa,
mas influenciou na altura de plantas e comprimento de raízes, contribuindo positivamente
no crescimento de serralha.
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Palavras-chave: Biospeckle laser, reguladores de crescimento de planta, atividade
inibitória, metabólitos secundários.
O interesse por uma agricultura mais sustentável colaborou para a alavancagem
de pesquisas relacionadas ao emprego de moléculas extraídas de plantas que apresentem
atividade contra patógenos e pragas. Neste contexto, o Cerrado brasileiro apresenta
imensa fonte de recursos genéticos que devem ser explorados racionalmente visando a
obtenção de novas tecnologias para o manejo integrado de pragas, a exemplo do
controle da Spodoptera frugiperda. Sendo assim, objetivou-se investigar o efeito de
reguladores de crescimento na formação e crescimento in vitro de calo de Enterolobium
contortisiliquum, bem como a produção de inibidores de tripsina nos calos. Cotilédones
de E. contortisiliquum foram cultivados em meio de cultura MS suplementado com
diferentes reguladores de crescimento (2,4-D, PIC, KIN e BAP). Aos 60 dias, foram
mensuradas a massa de calo, atividade inibitória de tripsina, observações
morfogenéticas, citoquímicas e atividade biológica do calo. O cultivo in vitro de
cotilédones de E. contortisiliquum em diferentes combinações de reguladores de
crescimento promoveu intensa formação de calos. Baixas concentrações resultaram em
maiores massas fresca e seca e atividade biológica. No entanto, essa condição não
favoreceu a melhor atividade inibitória de tripsina, que foi alcançada em maior
intensidade no tratamento com 0,5 mg L-1 de 2,4-D + 2,0 mg L-1 de PIC + 0,5 mg L-1 de
KIN + 0,5 mg L-1 de BAP. Embora as maiores massas e atividade biológica não tenham
sido obtidas neste tratamento. Sendo assim, conclui-se que a produção de calos in vitro
de E. contortisiliquum é uma ferramenta viável para a produção de metabólitos de
interesse.
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Palavras-chave: Modelo de crescimento, medidas biométricas, regressão não linear.
Devido seu sabor, aroma, formato de fruto e diversos benefícios a saúde, o
consumo de peras vem ganhando destaque no Brasil, sendo necessários se atentar desde
o manejo do pomar até colheita e tamanho dos frutos, podendo ser utilizados modelos
estatísticos que auxiliam na observação do crescimento. Diante do exposto, o presente
estudo teve como objetivo analisar semanalmente, o crescimento de frutos de pera, das
cultivares ‘Shinseiki’(Asiática), ‘Packham’s Triumph’ (Européia) e ‘Seleta’,
‘Primorosa’, ‘Tenra’ e ‘Triunfo’ (Hibridas), em relação ao comprimento e diâmetros
(maior e menor) com auxílio de paquímetro digital, através do modelo de regressão por
meio de rotinas no software R, sendo empregado o método dos mínimos quadrados e o
processo iterativo de Gauss- Newton. Para comparação dos modelos foram utilizados os
respectivos critérios: coeficiente de determinação ajustado (R2aj), desvio padrão residual
(DPR), e critério de informação Akaike (AIC). Mediante aos resultados, foi observado
que as cultivares ‘Seleta’ e ‘Primorosa’ apresentaram crescimento duplo sigmoide,
sendo o modelo Duplo Gompertz o mais indicado para descrever o comprimento médio
dessas cultivares, enquanto o comprimento médio da cultivar ‘Packham’s Triumph’ foi
melhor descrito pelo modelo Logístico. As demais cultivares (‘Tenra’, ‘Triunfo’ e
‘Shinseiki’), o modelo mais indicado para avaliação do comprimento médio foi de
regressão linear simples. Com relação ao diâmetro (maior e menor) médio, as cultivares
‘Shinseiki’, ‘Seleta’, ‘Primorosa’, ‘Tenra’ e ‘Triunfo’, foram melhores descritas pelos
modelos de regressão linear simples, já a cultivar ‘Packham’s Triumph’, apresentou
crescimento logístico. Através dos resultados foi observado que tanto o ponto de
colheita quanto as características analisadas, apresentam variação entre as cultivares de
pereira.
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Palavras-chave: Brassica napus, Produção, Grãos.
O cultivo de canola (Brassica napus L. var. oleífera) é incentivado desde a década de 80,
devido principalmente aos elevados teores de óleo presentes nos grãos, além de ser
considerada uma boa opção para rotação de culturas na entre safra favorecendo o
controle de pragas, doenças e plantas daninhas presentes nos sistemas de produção
brasileiros. Com cultivo predominante nas regiões de clima temperado, a maior
produção de grãos desta oleaginosa está concentrada na região Sul do país. No entanto,
estudos têm relatado seu potencial de crescimento em climas mais quentes havendo a
possibilidade de implementar a cultura da canola no cerrado brasileiro o que seria
interessante, uma vez que apresenta ciclo curto e pode ser uma opção para o programa
de rotação de culturas o que aumentaria a renda do empreendimento rural. Com o
intuito de disseminar o cultivo da canola para o Cerrado, objetivou-se com esse trabalho
avaliar o desempenho agronômico de híbridos de canola nas condições de cultivo na
mesorregião do Campo das Vertentes, MG. O experimento foi conduzido na Estação
Experimental da Universidade Federal de Lavras (UFLA) - Fazenda Muquém durante a
safra de inverno 2021. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados com cinco
repetições e 2 épocas de semeadura. Foram utilizados os híbridos: Hyola 433, Hyola
575 CL, Nuola, Hyola 571 CL, Diamond, ALHT B4, Hyola 50 e Hyola 61. A área
experimental foi preparada no sistema de cultivo mínimo, sendo as parcelas de cinco
linhas (espaçamento de 0,20 m) com cinco metros de comprimento. As semeaduras
foram realizadas nos dias 25/02/2021 e 11/03/2021. Após a colheita, foi realizada a
avaliação da produtividade de grãos. A primeira época de semeadura obteve maiores
produtividades, 1636 kg/ha, acima da média nacional de 1500 kg/ha. Entre os materiais
estudados, em cada época de semeadura os híbridos Nuola e Hyola 61 apresentaram as
maiores médias produtivas, sendo 1.967 kg/ha na primeira época para o híbrido Nuola e
1.016 kg/ha para a segunda época de semeadura para o híbrido Hyola 61. Resultados
acima da média nacional mostram que é possível o cultivo da canola na região do
cerrado brasileiro, sendo mais uma opção rentável ao produtor.
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Palavras-Chave: Lactuca sativa, melhoramento genético, época de cultivo.
A alface é considerada a hortaliça folhosa de maior importância econômica para
o Brasil, sendo a mais procurada e consumida durante todo o ano. Para o cultivo de
inverno, em campo aberto, temperaturas amenas e elevada umidade relativa tem
propiciado a incidência de doenças na cultura, fatores que afetam diretamente na
formação de folhas e de cabeças de qualidade, dificultando também o desenvolvimento
de novas cultivares para climas tropicais. Diante da importância de se conhecer a
interação entre genótipos de alface, ambiente e época de cultivo para melhor produção e
qualidade dessa hortaliça, objetivou-se avaliar o desempenho de progênies F4:5 de alface,
que apresentem boa produtividade em cultivo de inverno em campo aberto no sistema
convencional. O experimento foi conduzido no Centro de Desenvolvimento e
Transferência de Tecnologia – CDTT/UFLA, no município de Ijaci-MG, em
delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições e 16 plantas por parcela, no total
de 64 plantas por tratamento. Utilizaram-se 29 tratamentos, sendo 21 progênies F4:5,
oriundas do cruzamento entre as cultivares Salinas 88 e Colorado, além de oito cultivares
comerciais pertencentes aos grupos crespa, lisa e americana. As sementes foram
semeadas em bandejas de poliestireno expandido de 162 células com substrato comercial.
Cerca de 35 dias após a semeadura foram transplantadas para campo e conduzidas de
forma convencional. A colheita no estágio comercial foi realizada 48 dias após o
transplante, sendo retiradas as quatro plantas centrais de cada parcela para avaliação da
massa fresca comercial. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de
Scott-Knott (P < 0,05) utilizando-se o software SISVAR. Três progênies se destacaram
com maiores valores de matéria fresca, sendo elas AFX 024D 1241 3466, AFX 024D
1309 3306 e AFX 024D 1250 3521. As progênies selecionadas tiveram desempenho
semelhante a cultivar comercial mais produtiva Serena, logo esses materiais possuem
potencial para avançarem no programa de melhoramento visando obter uma ou mais
cultivares com desempenho satisfatório em ciclo de inverno.
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Palavras-Chave: Lactuca sativa, melhoramento genético, olericultura.
Caracterizada como uma espécie de clima temperado, uma das limitações mais
consideradas ao cultivo da alface em regiões tropicais são as elevadas temperaturas no
verão, sendo o fator ambiental que mais influencia na formação de folhas e de cabeças
de qualidade, fator esse que dificulta também o desenvolvimento de novas cultivares para
climas tropicais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar progênies F4:5 de
alface, que apresentem boa produtividade em cultivo de verão. Foi utilizado o
delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições e 16 plantas por parcela, no total
de 64 plantas por tratamento. Utilizaram-se 29 tratamentos, sendo 21 progênies F4:5,
oriundas do cruzamento entre as cultivares Salinas 88 e Colorado, além de oito cultivares
comerciais pertencentes aos grupos crespa, lisa e americana. As sementes foram
semeadas em bandejas de poliestireno expandido de 162 células com substrato comercial.
Cerca de 21 dias após a semeadura foram transplantadas para campo e conduzidas de
forma convencional. A colheita no estágio comercial foi realizada 36 dias após o
transplante, sendo retiradas as quatro plantas centrais de cada parcela para avaliação da
massa fresca comercial. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de
Scott-Knott (P < 0,05) utilizando-se o software SISVAR. Quatro progênies se destacaram
com maiores valores de matéria fresca, sendo elas AFX 024D 1181 3182, AFX 024D
1250 3279, AFX 024D 1250 3521 e AFX024D 1181 3435. Essas progênies tiveram
desempenho semelhante às cultivares comerciais mais produtivas Raider Plus e Rubete.
Logo, esses materiais possuem potencial para avançarem no programa de melhoramento
visando obter uma ou mais cultivares com desempenho satisfatório no verão.
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Palavras-chave: Gossypium hirsutum L., qualidade sanitária, línter
A presença do línter em sementes de algodão constitui um veículo de
transmissão e disseminação de patógenos e doenças, além de dificultar as operações de
semeadura. Assim torna-se indispensável e obrigatório o deslintamento de sementes,
este que visa a retirada parcial e ou total do linter, de forma a garantir a sanidade,
melhorar o desempenho fisiológico e a plantabilidade. Desta forma, objetivou-se,
avaliar o efeito dos níveis de deslintamento químico sobre a qualidade sanitária de
sementes de algodão. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado, com quatro repetições. Sementes de algodão da cultivar DP1637B2RF
foram submetidas ao deslintamento químico com ácido sulfúrico concentrado (98%),
pelos períodos de: 2, 4 e 8 minutos, proporcionando diferentes níveis de deslintamento,
posteriormente, as sementes foram armazenadas por 15 dias. O teste de sanidade foi
conduzido pelo método de papel filtro “Blotter test”, em placas de petri com 9 cm de
diâmetro, em meio agarizado. As placas foram encubadas em câmara de crescimento
com fotoperíodo de 12 horas e temperatura de 20 ºC ± 2 ºC por um período de 10 dias.
As sementes foram examinadas individualmente com auxílio do microscópio
estereoscópio, para determinação da presença ou ausência de fungos. Verificou-se a
presença de quatro gêneros diferentes de fungos infestando as sementes. No
deslintamento pelo período de 2 minutos, detectou-se a presença de 47% de Fusarium
spp., 13% do Colletotrichum gossypii, 10% do Penicillium spp e 8% de Aspergillius
spp. Aos 4 minutos apenas detectou-se 14% do fungo Fusarium spp. Aos 8 minutos de
deslintamento não houve contaminação de fungos. Assim conclui-se que o
deslintamento químico, com ácido sulfúrico concentrado, reduz a infestação fúngica.
Sendo efetivo com 4 e 8 minutos de deslintamento, podendo ser considerado desta
forma, um método inicial de controle de infestação fúngica em sementes de algodão.
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Palavras-chave: Brassica oleracea var. acephala, divergência genética, melhoramento.
A couve-de-folhas caracteriza-se como uma das principais hortaliças folhosas
cultivadas no Brasil. Isto se deve especialmente às suas elevadas propriedades
nutricionais, como alto teor de vitaminas e minerais. Apesar disto, a produtividade
média da cultura no Brasil ainda é baixa, resultante do baixo nível tecnológico
empregado nos cultivos e a falta de genótipos de alto desempenho adaptados às
diferentes regiões do país. O desenvolvimento destes genótipos depende do
conhecimento e exploração da variabilidade genética presente na cultura, uma vez que
permite a obtenção significativa de ganhos de seleção em populações segregantes. Neste
sentido, é fundamental conhecer a diversidade genética presente nas populações
recombinantes dos programas de melhoramento genético da couve-de-folhas. Assim,
objetivou-se com este estudo avaliar a diversidade genética presente entre diferentes
clones de couve-de-folhas do banco ativo de germoplasma da UFLA. O experimento foi
implantado no CDTT - UFLA. Foram avaliados 34 clones de couve-de-folhas oriundos
da UFVJM, em DBC com três repetições. O plantio foi realizado a partir de brotações
de plantas presentes no banco de germoplasma da UFLA. Foram realizadas cinco
colheitas, avaliando-se a produtividade de folhas (t ha-1), número de maços por hectare,
número de folhas, número de brotações e a massa média por folha (g), croma,
luminosidade e ângulo Hue. Os dados obtidos foram submetidos à análise multivariada,
sendo agrupado pelo método UPGMA, utilizando-se a distância de Mahalanobis.
Verificou-se a formação de três grupos distintos, sendo o primeiro grupo formado pelos
clones UFLA 5, 6, 14 e 15, o segundo por UFLA 11, 16, 20, 27, 30 e 32 e o terceiro
pelos demais genótipos. Isto indica que há variabilidade genética, apesar de baixa,
devido aos poucos grupos formados. Esta variabilidade pode ser aumentada
recombinando-se os genótipos mais divergentes, sendo eles UFLA (5, 6, 11, 14, 15, 16,
20, 27, 30 e 32). Estes acessos devem ser priorizados na recombinação com os demais
em futuros programas de melhoramento que objetivem maximizar os ganhos de seleção
nas características estudadas.
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Palavras-chave: Atividade enzimática; avaliação fisiológica; germinação.
O extrato bruto obtido da casca de café pode propiciar tanto o estímulo quanto a
inibição no desenvolvimento de plantas. O uso de métodos alternativos relacionados a
alelopatia é uma estratégia sustentável para o manejo de culturas, além do aproveitamento
de resíduos que geralmente são descartados no processo de produção. O objetivo do
trabalho foi avaliar o efeito alelopático do extrato líquido da casca de café no
desenvolvimento fisiológico de sementes de braquiária. Cinco concentrações de extrato da
casca de café foram analisadas: 0, 5, 10, 15 e 100%. Para a obtenção do extrato líquido
(100%) os resíduos de casca de café foram imersos em água destilada por 24 horas e,
posteriormente, peneirados e filtrados. Para as concentrações 5, 10 e 15%, o extrato líquido
foi diluído em água destilada nas proporções estabelecidas, e a solução controle (0%) foi
constituída apenas com água destilada. Foi realizado o teste de germinação em papel do
tipo “mata-borrão” umedecido com o extrato líquido nas diferentes concentrações, e
mantidas em câmaras BOD durante o período de 21 dias. Para a avaliação do índice de
velocidade de germinação (IVG), que foi executado em conjunto ao teste de germinação,
fez-se a contagem diária do número de plântulas normais. A análise enzimática consistiu-se
em submeter os tratamentos à técnica de eletroforese para a determinação de enzimas
superóxido de dismutase (SOD) e catalase (CAT), nos tempos 0, 7 e 21 dias após a
semeadura. Em relação à germinação de sementes de braquiária, não houve diferença
significativa entre as concentrações de 0 (controle) e 100%, que apresentaram as maiores
porcentagens. No entanto, houve aumento na velocidade da germinação nas concentrações
de 5, 10 e 100%. O tempo interferiu diretamente nas atividades enzimáticas da superóxido
de dismutase (SOD) e catalase (CAT), no aumento e diminuição das expressões
enzimáticas, respectivamente, conforme o decorrer dos dias. Apesar de não apresentar
diferença na porcentagem de germinação das sementes, o extrato líquido de casca de café
influenciou o processo de desenvolvimento das sementes, estimulando a velocidade de
germinação e a porcentagem de plântulas normais nas concentrações de 5, 10 e a 100%.
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Palavras-chave: agricultor familiar, conversação de sementes, tomate.
No âmbito da agricultura familiar, abordagem de redução de custos de produção
e, ou utilização de embalagens reutilizáveis, há necessidade de desenvolvimento de
tecnologias que garantam a longevidade da semente, mas, de forma mais sustentável,
económica e acessível. Neste intuito, foi objetivo, na presente pesquisa, avaliar o efeito
de três tipos de embalagens no armazenamento de sementes de tomate, submetidas a
diferentes condições. Para tanto, sementes de tomate, cv santa clara foram adquiridas,
homogeneizadas e divididas em dois lotes. Um lote foi tratado com o fungicida Rovrin
(200g/100kg de semente) e, as sementes dos dois lotes foram secadas em até umidade
entre 7 e 8%. Cada lote foi embalado em três tipos de embalagem: papel kraft
(permeável), papel aluminado (impermeável) e frasco de plástico (material
convencional) e armazenado em dois ambientes: de sala, ambiente e câmara fria (10°C e
umidade relativa de 50%). As avaliações foram realizadas a cada 3 meses avaliando-se a
sanidade, germinação, emergência e vigor, dado pela primeira contagem de germinação,
índice de velocidade de germinação e de emergência. Análise estatística foi pelo
delineamento inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5x3x2x2 com fontes de
variação; época (0, 3, 6, 9 e 12 meses de armazenamento), tipo de embalagem (papel
Kraft, papel aluminado e frasco), tratamento químico (semente tratada e não tratada) e
ambiente de armazenamento (ambiente de sala e câmara fria). A análise estatística foi
realizada utilizando o modelo misto, pacote estatístico lme4 do R (R Studio, 2019). Os
resultados mostraram que o tempo de armazenamento, a embalagem, o ambiente e o
tratamento químico não afetaram significativamente a germinação e a emergência. No
entanto, os parâmetros de sanidade e de vigor, foram significativos. O vigor diminuiu ao
longo do tempo e, sementes armazenadas em papel Kraft tiveram baixo performance em
relação aos outros. O tratamento químico não teve efeito positivo sobre a qualidade da
semente em todos os tratamentos. A embalagem em frasco pode ser utilizada como
alternativa para os agricultores familiares com sucesso na manutenção da qualidade da
semente de tomate.
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Palavras-chave: Saccharum spp.; Calagem, Gessagem.
Aumentos na produtividade da cana-de-açúcar em resposta à calagem nem sempre são
comuns, pois a cana-de-açúcar é uma planta considerada tolerante às condições de acidez,
porém, trata-se de uma planta bastante exigente em Ca e Mg. De modo geral, os efeitos
ficam restritos à camada superficial do solo. O uso do gesso torna-se uma alternativa para
tal devido a sua rápida mobilidade. Neste contexto, objetivou-se estudar os efeitos de
diferentes corretivos agrícolas, quando aplicados superficialmente em linha em conjunto
ao gesso agrícola, no desenvolvimento da cana-de-açúcar. O experimento foi instalado na
“Usina Bambuí Bioenergia S/A”, em área de cana soca (4° corte). Os dados são referentes
ao 6º corte. Os experimentos foram conduzidos em delineamento em blocos completos,
em parcelas subdivididas 2 × 5, com 4 repetições. As parcelas corresponderam a 2
tratamentos de gesso (com e sem), e as subparcelas a 4 fontes de corretivos de solo
(Calcário Itaú Dolomítico, Cal Fértil HP, Cal Fértil VF e Cal Fértil VP), além do
tratamento controle (sem calcário), totalizando-se 40 parcelas de 75m². As doses de
corretivos foram calculadas para elevar a saturação de bases em 70% na camada de 00 –
20 cm. Para a gessagem foi fixado uma dose de 3 t ha-1. Determinou-se a altura de plantas
(cm), número de colmos por metro (NCM), e produtividade (toneladas de colmo por
hectare – TCH). Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e teste
ScottKnott, com significância a 10% utilizando-se o programa Sisvar®. Não foi
observada interação entre os corretivos e o gesso. A altura de plantas variou
significativamente sob aplicação das doses dos corretivos Cal Fértil HP, VP e VF, sendo
estes iguais entre si e superiores ao controle e Calcário Itaú Dolomítico. Não houve
variação de altura diante dos tratamentos com gesso. Não foram observadas diferenças
significativas de NCM sob aplicação dos corretivos ou de gesso. Em relação ao TCH, não
houve diferenças relacionadas aos corretivos. Entretanto, houve diferença estatística na
presença de gesso, com média 10,5% superior à sua ausência. O fato de o gesso se associar
a maiores produtividades é relevante haja visto que os resultados se referem à um canavial
de 6º corte, ou seja, o efeito residual do gesso contribuiu para maiores produtividades.
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Palavras chave: Coffea arabica L.. Calagem. Superfície.
Muitos solos onde as lavouras cafeeiras estão implantadas apresentam elevada
acidez, elevados teores de Al3+ e baixa disponibilidade de nutrientes como cálcio e
magnésio, tornando a calagem indispensável ao cultivo. Objetivou-se avaliar a eficiência
da calagem superficial na correção da acidez, correção do alumínio tóxico bem como o
aumento dos teores de cálcio e magnésio no solo. Para tanto, instalaram-se dois
experimentos a campo, na mesorregião dos “campos das vertentes” no estado de Minas
Gerais - Brasil, sob um Latossolo Vermelho-Amarelo argiloso. Em cada local, utilizouse o delineamento em blocos casualizados (DBC), com cinco doses de calcário (0, 3, 6,
12 e 24 toneladas por hectare), aplicadas em superfície e sem incorporação ao solo e
quatro repetições. Cada parcela experimental era composta de 20 plantas em sequência
em uma mesma linha de plantio, sendo as 10 plantas centrais consideradas a parcela útil.
Cada bloco foi distribuído em uma linha de plantio sendo composto por cinco parcelas,
existia uma linha de bordadura em cada uma das extremidades do experimento e uma
linha de bordadura entre cada um dos blocos, totalizando nove linhas de plantio com 100
plantas cada uma. Avaliou-se a influência das doses de calcário nos atributos químicos
do solo nas camadas 0,0 a 0,1, 0,1 a 0,2 e 0,2 a 0,4 m, aos seis meses após a aplicação,
para tal avaliação foram retiradas seis amostras simples que formaram uma amostra
composta de cada profundidade para cada parcela experimental, totalizando 60 amostras
compostas de solo para cada local. Posteriormente as amostras foram enviadas para
laboratório especializado em análises de solos onde foram avaliados o pH (H2O), teores
de Al3+, Ca2+ e Mg2+. Os resultados destas análises foram submetidos à teste de variância
(teste f) no software Sisvar. O calcário aplicado superficialmente não causou efeitos
significativos em nenhum dos atributos avaliados nos solos nas camadas analisadas, aos
6 meses após a aplicação superficial do calcário nos dois locais. Os resultados sugerem
que até a data das análises o calcário ainda não teria reagido.
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Palavras chaves: Ipomoea batatas; ácido sulfúrico; qualidade de sementes.
Resumo: A semente de batata-doce apresenta dormência tegumentar e o método
recomendado para superar essa dormência, é através da exposição da semente por longos
períodos em ácido sulfúrico. No entanto, a exposição prolongada em ácido pode ocasionar
danos ao embrião das sementes e consequências no desenvolvimento das plântulas. Dessa
forma, o objetivo no presente trabalho foi avaliar por meio da velocidade de emergência,
o melhor período de imersão em ácido sulfúrico das sementes de batata-doce para superar
a dormência. Os testes foram conduzidos no Laboratório Central de Pesquisa em
Sementes do Departamento de Agronomia na Universidade Federal de Lavras (UFLA),
Lavras MG. As sementes foram escarificadas utilizando ácido sulfúrico concentrado em
nove períodos de imersão: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, e 40 minutos. Em um becker, foi
adicionado ácido sulfúrico em quantidade suficiente para cobrir a massa de sementes.
Após os períodos, as sementes foram lavadas em água por 2 vezes e em seguida, foram
colocadas em um saco de poá fixo à torneira para lavagem em água corrente por 10
minutos. Para o teste de emergência as sementes foram distribuídas em bandejas plásticas
com a mistura de areia e solo na porção de 2:1. A quantidade de água foi o equivalente a
60% da capacidade de campo. As bandejas foram distribuídas em câmara de crescimento
com temperatura de 25 °C e fotoperíodo de 12 horas de luz. A avaliação ocorreu no
vigésimo primeiro dia após a semeadura, determinando-se a porcentagem de plântulas
emergidas. O índice de velocidade de emergência foi realizado concomitantemente ao
teste de emergência descrito acima. Durante os 21 dias de execução do teste de
emergência, diariamente foram contabilizadas as plântulas emergidas do solo. Foi
utilizado delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições de 50
sementes. A porcentagem de plântulas emergidas é superior quando as sementes são
escarificadas por 35 e 30 minutos. Sementes imersas em ácido sulfúrico por 40, 25 e 20
minutos não apresentam diferença estatísticas. O índice de velocidade de emergência é
maior quando as sementes de batata-doce são imersas por 25, 30, 35 e 40 minutos em
ácido sulfúrico. Portanto, a exposição prolongada de sementes de batata doce ao ácido
sulfúrico por 30, 35 e 40 minutos não causa danos ao embrião das sementes e
consequentemente no desenvolvimento das plântulas.
Agradecimento: CAPES, CNPq, FAPEMIG

845

Endo-β-mananase como marcador de termotolerância em
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Palavras-chave: alface, endo-β-mananase, termoinibição, altas temperaturas.
A germinação de sementes de alface é prejudicada em temperaturas elevadas,
criando problemas para o estabelecimento da cultura no campo. Objetivou-se avaliar a
termotolerancia em sementes de alface e verificar a relação com a atividade da enzima
endo-β-mananase. Foram utilizadas sementes das cultivares Everglades (tolerante à
termoinibição) e Veronica (sensível à termoinibição), os dois híbridos recíprocos, oriundos
do cruzamento entre as duas cultivares. As sementes foram submetidas aos testes de
germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG)
e ao teste enzimático (endo-β-mananase). Os testes de germinação e IVG utilizou-se quatro
repetições de cinquenta sementes em um delineamento inteiramente casualizado. Os
tratamentos foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey. A cultivar
Everglades, bem como os seus híbridos apresentaram menos influência da temperatura na
germinação do que os demais tratamentos. Temperaturas elevadas interferiram na
atividade da enzima endo-β-mananase, consequentemente nos parâmetros fisiológicos,
demostrando a relação direta. Sugerindo a utilização da enzima endo-β-mananase como
marcador para a seleção de genótipos termotolerantes em sementes de alface.
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Palavras-chave: coloração da casca, tamanho de fruto, espessura da polpa.
A abóbora Tetsukabuto é um híbrido interespecífico resultante do cruzamento
entre Cucurbita maxima e C. moschata. O objetivo do melhoramento genético dessa
cultura é desenvolver híbridos superiores aos existentes no mercado, com bons
caracteres quantitativos e qualitativos. Objetivou-se realizar um ensaio de competição
de híbridos de abóbora Tetsukabuto para caracteres qualitativos. O estudo foi realizado
em 2021, no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia (CDTTUFLA), em Ijaci-MG. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com três
repetições. Os tratamentos foram 25 híbridos interespecíficos (HIs), sendo 21
experimentais, a cultivar Nara e três testemunhas (Takayama, Kanda e Jabras), além da
abóbora polinizadora Samantha. Nas bordaduras adicionou-se a Moranga Exposição, a
fim de atingir 20% de polinizadores na área experimental. Avaliaram-se três caracteres
através de escalas de notas, sendo tamanho de fruto (1= muito ruim a 5= muito bom),
coloração da casca (1= ruim a 5= bem escura) e qualidade da casca (1= muito enrugada
a 5= lisa), em que notas mais próximas a cinco são ideais, além da medição da
espessura da polpa (cm). Os dados foram submetidos à análise de variância e os
tratamentos ranqueados pelo modelo linear generalizado misto via REML/BLUP. Os
HIs apresentaram diferenças significativas para todos os caracteres avaliados, sendo que
20 destes apresentaram superioridade em relação à média para ao menos um caractere.
Para tamanho de fruto, 14 HIs foram superiores à média geral, com destaque ao HE-09
(nota 5). Dentre os 18 HIs superiores para coloração da casca, o HE-18 foi superior com
nota 5. Para qualidade da casca, dos 12 HIs superiores, a cultivar Nara foi a melhor
ranqueada, com textura lisa. O HE-39 foi destaque para espessura da polpa, com média
de 3,51 cm, dentre os 14 HIs superiores à média. Os híbridos que se destacaram para
três caracteres foram HE-07, HE-14 e HE-17 e HE-18 para tamanho de fruto, coloração
de casca e espessura de polpa, e HE-09 para tamanho, coloração e qualidade da casca.
Os híbridos HE-10, HE-21 e HE-39 foram superiores em relação à média para todas as
características avaliadas. Conclui-se que esses três HIs são os mais promissores.
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Palavras-chave: Glycine max, Fungicida, Produtividade de grãos.
Link para o pitch: https://youtu.be/5MXSBxS2UGY

A produtividade de qualquer cultura está ligada a soma dos resultados das
respostas de um conjunto de variáveis, que juntos, irão determinar a alta ou baixa
produção da cultura. Um desses fatores é o que engloba a ocorrência de fitopatógenos.
Desta forma, objetivou-se avaliar estratégia de manejo de doenças na cultura da soja como
forma de maximização do potencial produtivo da cultura. No Centro de Desenvolvimento
Tecnológico e científico da UFLA, foi realizado o experimento em três épocas de
semeadura com a cultivar de soja NS 7709, com semeadura em 15/10, 15/11 e 15/12. O
delineamento utilizado foi fatorial duplo em blocos completos casualizados, composto
por três repetições. O primeiro fator foi constituído por três estratégias de manejo de
fungicidas, e o fator dois foram as épocas de semeadura. Cada estratégia possui quatro
fungicidas comerciais, Elatus®, Ativum®, Fox Xpro® e Vessarya®, além do controle.
As estratégias se diferenciam pelo estádio fenológico em que foram aplicados os
fungicidas, sendo a primeira com quatro aplicações nos estádios V8, R1, R1+14 dias e
R1+28 dias. Estratégia dois sendo realizado aplicações a partir de R1, R1+14 e R1+28
dias e a estratégia três em V8, R1 e R1+14 dias. Os dados foram submetidos a análise de
variância com o auxílio do software Sisvar®, sendo os efeitos avaliados pelo teste F e
Scott Knott, ao nível de 5% de probabilidade. É possível observar ampla variação tanto
para o efeito do manejo, bem como para as épocas de semeadura. Na época de semeadura
1 (15/10/2020) detectou-se a máxima produtividade de 82 sacas ha-1 (4920 kg ha-1). É
possível inferir também que considerando as distintas épocas, verifica-se um decréscimo
de produtividade de 54 % entre as semeaduras em 15/10 e 15/12/2020. Para todas as
épocas de semeadura, a estratégia que recebeu um número maior de aplicações propiciou
maior produtividade de grãos.
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Palavras-chave: Etlingera elatior, pós-colheita, sacarose
A floricultura é um dos ramos do agronegócio que vem se desenvolvendo no
cenário brasileiro. Entre os segmentos da floricultura, a comercialização de espécies
tropicais pós-colheita torna-se interessante pelas características de fácil cultivo e pela
versatilidade. Objetivou-se analisar a expressão enzimática de hastes de bastão-doimperador submetidas ao processo de pulsing com diferentes concentrações de
sacarose. Para o experimento foram utilizadas hastes florais de Etlingera elatior cv.
‘Porcelana’ com ponto intermediário de abertura. As inflorescências foram higienizadas
e dispostas em posição vertical contendo 3 hastes e 1 L das diferentes concentrações de
sacarose (0%; 15%; 20%; 25%) por 24h e o controle caracterizado imediatamente após
a coleta, após esse período as hastes foram transferidas para recipientes contendo 1 L de
água destilada, totalmente vedados e mantidos a uma temperatura de 21ºC e analisadas
até o nono dia após o pulsing. A expressão das atividades enzimáticas de peroxidases
(POX), superóxido desmutase (SOD) e catalase (CAT) foram realizadas pela técnica de
eletroforese, extraindo 1 g de matéria fresca em tampão Tris HCl 0,2 M pH 8,0 + 0,1%
de betamercaptoetanol para SOD e CAT e tampão fosfato de potássio para POX. As
análises seguiram o delineamento inteiramente casualizado e os dados submetidos a
análise de regressão polinomial de segunda ordem através do programa estatístico
SISVAR. Após a revelação dos géis foi observado que para as enzimas SOD e CAT não
teve expressão enzimática, diferente da POX a qual teve expressão. No caso da POX,
não houve diferença entre as concentrações de sacarose, entretanto, diferiu em relação
ao tempo o qual foi maior quando as hastes foram coletadas devido ao corte como
forma de proteção ativado pelo sistema antioxidante, e reduzindo a atividade ao longo
do tempo sendo a menor expressão ocorrendo no nono dia. Dessa forma, conclui-se que
para as hastes de bastão-do-imperador, apenas a POX compõe o sistema de defesa
antioxidante uma vez que as hastes não possuem expressão das enzimas SOD e CAT, e
mesmo apresentando expressão da POX, as diferentes concentrações de sacarose não
influenciam na atividade desta enzima.
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Palavras-chave: plantas de cobertura, potássio, sucessão.
Características intrínsecas a cada sistema de produção podem influenciar na
biodiversidade e na população de plantas daninhas (PD). O objetivo nesse trabalho foi
avaliar a comunidade infestante de PD na cultura do milho silagem submetido a adubação
potássica antecipada. O experimento foi conduzido no Centro de Transferência de
Tecnologia – CDTT, pertencente a Universidade Federal de Lavras em Ijací, MG, na
safra de inverno de 2020 e verão de 2020/21. O delineamento utilizado foi o de blocos
inteiramente casualizados. No inverno de 2020 as parcelas foram compostas de duas
plantas de cobertura (Urochloa ruziziensis e Pennisetun glaucum) seis doses de
adubação potássica (K2O) (0,30,60,90,120 e 150 kg ha-1) e um pousio. Na safra 2020/21,
instalados nas sobreas parcelas da safra anterior, os tratamentos foram compostos por
milho silagem e seis doses de K 2O, complementar a aplicada na safra de 2020 (120, 90,
60, 30, 0 e 0 (plantio e cobertura) kg ha-1) e um tratamento com adubação recomendada.
As avaliações fitossociológicas de PD foram realizadas quando o milho atingiu o estádio
vegetativo V4, utilizando um quadrado de 0,25 m2 em que as PD foram identificadas e
contadas. Com os valores obtidos, calculou-se a densidade total de plantas m2 (DP) e o
índice de valor de importância (IVI). Também foi determinado a massa seca (MS) de PD.
Não houve interação significativa entre as doses de fertilizantes aplicadas e as plantas de
cobertura para a variável DP, somente para plantas de cobertura de maneira isolada. Já
para a variável MS, não foram verificadas interações significativas dentre os tratamentos
avaliados. As parcelas de milho silagem que sucederam a Urochloa ruziziensis
apresentou menor DP quando comparadas a parcelas que sucederam o pousio. A
Portulaca oleracea foi a espécie de PD de maior IVI em todas as parcelas, representando
assim, a espécie que deve ter prioridade no manejo, afim de diminuir a interferência na
produtividade no milho silagem.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES.

850

Força de desprendimento e eficiência de derriça dos frutos em
cultivares de café arábica
Cleidson Alves da Silva1, Jean Alex Thimothee1, Gladyston Rodrigues Carvalho2,
André Dominghetti Ferreira3, Vinicius Teixeira Andrade4
1

Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia – UFLA, Lavras, MG - Brasil
2

Pesquisador EPAMIG Sul, Lavras, MG, Brasil

3

Pesquisador Embrapa Café, Lavras, MG, Brasil

4

Pesquisador Consórcio Pesquisa Café/EPAMIG

cleidson.silva@estudante.ufla.br, jean.thimothee1@estudante.ufla.br,
grodriguescarvalho@gmail.com, andre.dominghetti@embrapa.br,
viniciustandrade.vta@gmail.com

Palavras-chave: Coffea arabica, Colheita mecanizada, Mecanização da lavoura.
A força de desprendimento do fruto tem sido uma característica associada com a
maior eficiência de derriça em sistemas de colheita mecanizada. Cultivares de café
arábica que possuem menor força de desprendimento dos frutos cereja são mais
propícios a este sistema de colheita, sendo mais facilmente derriçados pela colhedora.
Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a força de desprendimento e a eficiência de
derriça dos frutos de cultivares de café arábica em sistema de colheita mecanizada. O
experimento foi conduzido em uma propriedade rural localizada no município de
Lavras-MG. A lavoura foi implantada no ano de 2017, sendo composta por 11 cultivares
de café arábica. Na safra de 2021 foi realizado o experimento, conduzido sob
delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições e a parcela
experimental constituída por 10 plantas. Anteriormente a passada da colhedora foi
mensurado a força de desprendimento (Newtons) de 15 frutos verdes e 15 frutos cereja
distribuídos sob o terço inferior, médio e superior das plantas. A eficiência de derriça
(%) foi calculada com base no volume total de frutos derriçados pela máquina em
relação a carga pendente de cada cultivar. Os dados foram submetidos a análise de
variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. As
cultivares MGS Ametista, MGS Paraíso 2, Catuaí Amarelo IAC 62 e MGS Catucai
Pioneira se destacaram por participarem simultaneamente do grupo com menores
médias para a força de desprendimento do fruto cereja e maiores médias para os frutos
verdes. As Progênies H 514, H 29-1-8-5 e, as cultivares Paraíso MG H 419-1, Topázio
MG 1190, MGS Ametista, MGS Paraíso 2, Catuaí Amarelo IAC 62 e Pau Brasil MG1
formaram o grupo com as maiores médias para eficiência de derriça dos frutos, todas
acima de 65%. Apesar dos resultados é necessário avaliar outras características para
identificação dos cultivares mais adaptados ao sistema de colheita mecanizada.
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Palavras-chave: Hortaliças, Coronavírus, CEASAMINAS.
As hortaliças compõem um nicho de mercado que engloba todas as pessoas, pois
em pelo menos uma refeição ao dia uma hortaliça é consumida. A alface é a hortaliça
folhosa mais importante e pertence ao grupo de hortaliças que detém a maior
porcentagem de compra entre os brasileiros. Dada essa importância, objetivou-se avaliar
como a pandemia causada pelo novo coronavírus afetou o preço e oferta da alface em
2020 comparado aos anos anteriores. Foi realizada a média móvel ponderada dos dados
de preço e oferta de janeiro de 2016 a março de 2021. Os dados foram obtidos do site do
CEASAMINAS- Grande BH. A oferta da alface cai em geral nos meses de setembro e
outubro, porém quando comparado o ano de 2019 com o ano afetado pela pandemia
(2020) foi observado uma menor flutuação da oferta, já que no ano de 2020 ela se
manteve estável durante todo o período analisado e em 2019 a oferta começou alta e
caiu durante o ano. Os preços durante o ano de pandemia (2020) foram menores em
quase todos os meses se comparado aos outros anos, exceção dos meses de outubro a
dezembro de 2017. Em janeiro de 2021, voltou ao patamar de preços normais. Concluise que a alface teve a oferta e o preço afetados negativamente com o avanço da
pandemia causada por Covid-19 no ano de 2020 no CEASAMINAS - Grande BH.
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O Brasil é considerado o maior consumidor, produtor e exportador de sementes de
braquiária no mundo. O fato de seu cultivo abranger grandes áreas expõe a produção a
várias adversidades ambientais tais como, déficit hídrico, altas temperaturas, salinidade e
contaminação por metais pesados. Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a
eficiência de moléculas sinalizadoras na indução de tolerância a estresses em sementes
de Urochloa ruziziensis causados por altas temperaturas, contaminação por cádmio,
estresse salino e déficit hídrico. O experimento foi instalado e conduzido no Laboratório
Central de Análise de Sementes da Universidade Federal de Lavras, Lavras/MG. Os
tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 5 x 5+1 sendo, 5 moléculas
sinalizadoras (ácido indolilacético (100 μM), melatonina, (100 mM), peroxido de
hidrogênio(100μM), quitosana (0,75 mM) e óxido nítrico (100 μM), 4 estresse abióticos
(PEG 6000 (-04Mpa), salino (-0,4Mpa) temperatura (40°C), cadmio (3 mg.L-1) e sem
estresse (água destilada), e o controle (sem condicionamento). A qualidade fisiológica da
sementes foi avaliada pelo teste de germinação. Verificou-se que sementes de Urochloa
ruziziensis quando submetida ao estresse por PEG 6000, salino e cádmio, a substância
sinalizadora melatonina proporcionou maiores taxa de germinação (10,100 e 95%).
Enquanto que no estresse por temperatura, o peróxido de hidrogênio se destacou das
demais moléculas (95%). Conclui-se que a substância sinalizadora melatonina
proporciona a maior taxa de germinação de sementes Urochloa ruziziensis independente
do tratamento de estresse aplicado.
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Nos últimos anos, o cultivo da pereira (Pyrus sp.) no Brasil teve pouca expansão, o que
ocasionou o fato da pera ser a segunda fruta mais importada pelo mercado brasileiro, há
necessidade que escolha cultivares adaptadas a baixa necessidade de frio. Objetivou-se
com este experimento avaliar o efeito da precipitação sobre a fenologia da pereira. O
experimento foi conduzido na unidade experimental do setor fruticultura - UFLA, Lavras,
no ano de 2018. Foram anotados o início, plena floração e término da floração e da
colheita e ao final, calculou-se a duração da floração e da colheita, em dias. O
comportamento fenológico das cultivares foram avaliados por meio de observações
visuais realizadas a cada três dias, a partir da emissão dos botões florais até a se encerrar
a colheita. Foi verificado o efeito significativo na precipitação e poda sobre os parâmetros
fenológicos observados, notadamente no tratamento com cultivares asiáticas, europeias,
ocasionando antecipação do total de folhas, flores e frutos. O delineamento foi em blocos
causalizados, contendo seis tratamentos e quatro repetições e os dados submetidos à
análise de variância pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Teve efeito
significativo para cultivares hibridas em relação ao tempo, e não foi verificado diferença
na duração total do ciclo fenológico, para as lamburdas e brindilas floríferas nas cultivares
Asiáticas e Europeias. A precipitação interferiu no comportamento fenológico da espécie,
desencadeando o período de brotamento logo após os primeiros eventos de chuvas, bem
como a floração e frutificação, acontecendo em meados do período chuvoso. A queda de
folhas ocorre logo após o término do período chuvoso entre março a maio.
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Palavras-chave: Conservação, micropropagação, fluorescência.
Cattleya schilleriana Lindl. está atualmente ameaçada de extinção devido à
fragmentação da Mata Atlântica, baixa germinação das sementes em condições naturais,
bem como alta taxa de extrativismo devido ao seu potencial ornamental. O cultivo in
vitro é uma alternativa viável para minimizar o risco de extinção desta espécie e deve
conter todos os nutrientes necessários para o crescimento de plântulas incluindo
suplementação de carbono na forma de carboidrato. Portanto, o trabalho avaliou o efeito
de diferentes concentrações de sacarose (0, 20, 40 ou 60 g L ) no teor de pigmentos
fotossintéticos durante a micropropagação de C. schilleriana Lindl. Protocormes
individualizados foram transferidos para frascos de 268 ml com 50 mL em meio de
cultivo Murashige & Skoog (MS). Os protocormes foram mantidos em sala de
crescimento a 25 ± 2°C com fotoperíodo de 16 horas. Após 120 dias de cultivo, foi
avaliada a florescência transmitida da clorofila (a, b, total) e carotenóides. O teor dos
pigmentos foi determinado em espectrofotômetro a partir de 400 mg de folhas contendo
8 mL de acetona 80% (v/v) e a leitura foi feita nos comprimentos de ondas de 663 nm,
645 nm e 470 nm para clorofila (a e b) e carotenóides, respectivamente. Os dados foram
submetidos à ANOVA e quando significativos à regressão com a ultilização do
aplicativo computacional SISVAR. Houve diferença significativa para as análises
avaliadas. Quando os protocormes foram cultivados com acréscimo de 20 g L de
sacarose o rendimento fotossintético foi maior para fluorescência da clorofila a, b, total
e carotenoides (0,7186; 0,2864; 1,0049 e 0,3043) e decréscimo da fluorescência (a, b e
total) e carotenoides na ausência de sacarose (0,2344; 0,5086; 0,7430 e 0,4237),
respectivamente. Além disso, verificou-se que concentrações de 40 g L e 60 g L de
sacarose apresentou rendimento fotossintético para clorofila a (0,6074 e 0,2789),
clorofila b (0,444 e 0,4527), clorofila total (0,6518 e 0,7316), carotenoides (0,1614 e
0,3894), respectivamente. Os resultados sugerem que as concentrações de 20 e 40 g L
de sacarose apresentaram efeito positivo no cultivo in vitro da espécie Cattleya
schilleriana Lindl., visto que, permitiu melhor desempenho do aparato fotossintético e,
consequentemente, na morfofisiologia da planta.
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Palavras-chave: Rubus spp, nutrição mineral, elemento benéfico.
A amora-preta (Rubus spp) é uma espécie frutífera pertencente à família Rosaceae, o seu
cultivo pode ser influenciado por diversos fatores relacionados à fertilidade do solo. O
silício é um dos elementos pouco estudados na adubação, que demonstra benefícios para
várias culturas, controle da taxa respiratória, firmeza de frutos, tendo uma resistência a
pragas e doenças, além do aumento do período de prateleira (shelf life) nas gôndolas dos
supermercados. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do silício na
firmeza de frutos em amoreira preta. O experimento foi realizado no setor de
Fruticultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no município de Lavras, MG.
As amoreiras foram conduzidas em vasos plásticos com capacidade de 11 litros,
contendo solo. O experimento foi composto por sete tratamentos e quarto repetições,
cada parcela foi composta por três vasos com uma planta em cada vaso, o delineamento
experimental utilizado foi em Bloco Inteiramente casualizado, sendo sete doses de silício
(0, 50, 100, 200, 400, 800 e 1600 mg dm-3). A fonte de silício utilizada foi (AgriSil®),
com uma concentração de 98% de SiO2 (óxido de silício) com 6,5% de silício solúvel.
As doses de silício nos tratamentos foram aplicadas via solo 15 dias após o transplante
das mudas, mediante a incorporação superficial, após a colheita das frutas foram
realizadas as análises em laboratório utilizando o penetrômetro, os resultados foram
expressos em newton (N). As Maiores firmezas nos frutos foram obtidas com o aumento
proporcional as doses de Si, sendo a concentração de 1600 mg de silício por dm-3 de
solo, obtendo medias de firmeza de 3.95 N, foi a dose que apresentou maiores médias.
Assim as doses de silício podem influenciar na firmeza dos frutos em amoreira preta.
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Palavras-chave: Germinação, Análise de imagem, Ácido giberélico.
A espécie amor perfeito é uma das plantas ornamentais mais populares do mundo,
apreciada na floricultura, paisagismo e na alta gastronomia por sua versatilidade de cores
nas pétalas, seu sabor adocicado e suas propriedades fitoterápicas. No entanto, sua
propagação é limitada devido a presença de dormência fisiológica nas sementes, o que
reduz a sua germinação. O objetivo foi avaliar diferentes métodos para superação da
dormência de sementes de amor perfeito (Viola x wittrockian), visando o fornecimento de
um protocolo eficiente para obter maior germinação e elevado número de plântulas viáveis.
As sementes foram submetidas a dez tratamentos, com variações na solução e temperatura
de armazenamento em câmaras tipo BOD. O tratamento 1 (T1), foi a embebição de
sementes em água a 25 ºC (testemunha), T2 sementes embebidas em água a 10 ºC, T3
sementes embebidas em 5 mg L-1 de ácido giberélico (GA3) por 30 minutos e
armazenamento a 25 ºC, T4 mesmo procedimento anterior, mas com armazenamento a
10ºC, T5 sementes embebidas em 62 mg L-1 de GA3 por 30 minutos e armazenamento a
25 ºC, T6 também segue a mesma técnica anterior sob armazenamento a 10 ºC, o T7
sementes embebidas em nitrato de potássio [0,1%] por 30 minutos e posterior
armazenamento a 25 ºC, T8 sementes embebidas em nitrato de potássio [0,1%] por 30
minutos e armazenamento a 10 ºC. T9 e T10, ambos os tratamentos as sementes foram
submetidas ao nitrato de potássio [0,2%], variando as temperaturas de armazenamento,
para T9 a 25 ºC e T10 a 10 ºC. As análises realizadas foram o teste de germinação, índice
de velocidade de germinação, teste de emergência em bandeja e índice de velocidade de
emergência, e feita a contagem do número de plantas normais emergidas diariamente. O
delineamento do experimento foi inteiramente casualizado (DIC) com 4 repetições, em
esquema fatorial 5 x 2 (cinco métodos de quebra de dormência e duas temperaturas). Os
dados obtidos foram submetidos à análise de variância e a teste de comparação de médias
de Scott-Knott à 5% de significância e transformação de dados. As sementes submetidas
aos tratamentos T2, T4 e T6 apresentaram 72%, 66% e 70% de plântulas emergidas,
respetivamente, os quais foram os mais recomendados para aplicação em sementes de amor
perfeito, visando a quebra da dormência e aumentando assim o número de plantas viáveis.
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Palavras-chave: Arborização, Hidroretenção, Pimenta rosa.
O uso de plantas nativas na arborização urbana é uma alternativa viável para diminuir
danos causados pela urbanização e associar técnicas como o uso de polímeros
hidroretentores (hidrogel) aumenta o sucesso do transplantio de mudas no ambiente
urbano. Dessa forma, objetivou-se monitorar a umidade e temperatura do solo na
produção de mudas de arborização urbana utilizando hidrogel. Para isso, mudas de Schinus
terebinthifolia foram transplantadas em vasos com 12 litros de substrato comercial
Basaplat® e incorporados seis concentrações diferentes de hidrogel comercial FORTH.
Os tratamentos compreendem mudas que não receberam irrigação e sem adição de
hidrogel; mudas irrigadas diariamente e sem adição de hidrogel; tratamentos sem irrigação
e com adição de 0,75; 1,5; 3,0; 6,0 gramas de hidrogel e avaliados durante 14 dias. A
umidade do solo e temperatura foram medidas por sensores de umidade capacitivos e
sensores de temperatura DS18B20 inseridos ao solo e ligados a um arduíno MEGA. Os
dados registrados com intervalos de 1 minuto foram transmitidos em tempo real para um
computador que foi utilizado como fonte de recepção e armazenamento dos dados. Não
houve diferença entre os tratamentos para a temperatura. No período da manhã, a
temperatura se manteve abaixo de 21ºC. No período da tarde e da noite, a temperatura dos
vasos se elevou, variando de 22ºC a 24ºC. A umidade do solo diferiu entre os tratamentos,
o qual pode-se observar que sem irrigação e sem hidrogel, foram observados maiores
oscilações e redução na umidade ao longo do tempo, isso pode ser justificado pela maior
porosidade do substrato. Divergindo dos tratamentos sem adição de polímeros, os
substratos com hidrogel, apresentaram dados constantes ao longo do dia e quanto maior
a concentração, menor a variação ocorrida. Diante do exposto, recomenda-se o uso de
hidrogel para manter a umidade do solo constante para as mudas com finalidade de
arborização urbana.
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Palavras-chave: Sonchus oleraceus, Hortaliça não-convencional, Comercialização.
Sonchus oleraceus é uma hortaliça não convencional, pertencente à família
Asteraceae, sendo uma planta herbácea, anual e leitosa, popularmente conhecida como
serralha. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes substratos no
desenvolvimento das plantas de serralha. O experimento foi realizado em delineamento
inteiramente casualizado (DIC), em casa de vegetação, com 4 diferentes tipos de
substratos em vasos de 3 dm³. Os substratos utilizados foram: substrato comercial; solo;
solo + areia e solo + substrato. As avaliações foram feitas 51 dias após o plantio. As
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os substratos não
influenciaram o número de folhas de serralha, o tratamento com substrato comercial
obteve a maior média (41 folhas), mas não diferiu estatisticamente dos demais. Quanto
ao comprimento da parte aérea, o tratamento com substrato comercial indicou maior
comprimento (37,16 cm), mas não teve diferença estatística comparado aos demais.
Para o diâmetro do colo de plantas de serralha, todos os tratamentos foram iguais
estatisticamente, mas o tratamento com solo, indicou maior média (20,50 mm). Concluise que, os substratos não influenciaram no número de folhas, comprimento da parte
aérea e diâmetro do colo em serralha.
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Palavras-chave: Rubs idaeus L, geleia, suco, sensorial.
A fruticultura desempenha um papel importante no agronegócio brasileiro,
sendo observado um aumento da procura do consumidor por uma alimentação
balanceada, que auxilie na redução do risco de doenças. A framboesa é uma pequena
fruta de grande importância econômica, que possui abundantes compostos fenólicos e
antioxidantes, com potenciais benefícios à saúde. Quando processados na forma de
geleia e suco, apresentam alto valor agregado. Entretanto, há uma necessidade do
desenvolvimento de pesquisas que visem um baixo teor de açúcar e um produto de
qualidade com maior enriquecimento de nutrientes. No entanto, mudar o tipo de açúcar
está associado a transformações significativas em alguns parâmetros que resultam em
produtos aceitáveis, podendo ser um desafio. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar
a influência de diferentes açúcares (açúcar branco refinado, açúcar branco cristal, açúcar
demerara, açúcar mascavo e açúcar de coco) nos aspectos físico-químicas, físicos e
sensoriais de sucos e geleias de framboesa da cultivar Batum. Além disso, foi avaliada a
influência das informações sobre a aceitabilidade do produto. Para a elaboração das
geleias, manteve-se o mesmo preparo, com exceção do açúcar utilizado, realizado a
homogeneização dos frutos em água na proporção de 1:1, onde a porcentagem dos
ingredientes utilizados foram 60% do suco da fruta, para 40% de açúcar, já para
elaboração do suco, utilizou-se 50% de polpa, 50% de água e 40% dos diferentes
açúcares. Realizou-se análises física e físico-química, caracterizando o comprimento,
diâmetro, massa unitária, sólidos solúveis totais (SS), total acidez (TA), sólidos / acidez
(ratio), pH e cor (L*, C*), análise do perfil de textura nas geleias (TPA), e para análise
sensorial avaliou-se cor, sabor, consistência e impressão geral. O tipo de açúcar
influenciou nas características físico-químicas e físicas da geleia e do suco de
framboesa, refletindo nas diferenças de aceitabilidade do produto final. Sendo
observado que tanto o suco, quanto a geleia elaborada com açúcar demerara foi o mais
bem aceito pelos consumidores.
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Palavras-chave: Hortaliças, melhoramento genético, tomateiro.
Realizou-se o presente trabalho objetivando avaliar o comportamento produtivo de
genótipos de tomate, em duas épocas de plantio. O experimento foi realizado no Centro
de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia – CDTT/UFLA, no município de
Ijaci-MG. O trabalho foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, avaliando
16 híbridos de tomate, com 3 repetições e 7 plantas por parcela. Foram utilizadas nove
cultivares comerciais e quatorze híbridos experimentais. A primeira época de plantio foi
entre janeiro e julho, e a segunda, entre agosto e dezembro de 2020. Os atributos
analisados foram: produtividade total (ton/ha), produtividade comercial (produção de
frutos sem defeitos) (ton/ha), número de frutos por planta (unidade) e massa média dos
frutos (g). Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o software
SISVAR e as médias comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Em
termos de produtividade total e comercial, independentemente do genótipo, o cultivo de
primeiro semestre foi superior. Quanto à produtividade comercial, no cultivo da
primeira e segunda safra respectivamente, os híbridos 3101 (91,28 e 74,69 ton/ha), 3102
(89,36 e 60,81 ton/ha), 3107 (90,53 e 79,01 ton/ha) e 3125 (95,11 e 57,89 ton/ha) foram
superiores aos demais. O material 3102 apresentou o maior número de frutos por planta
na segunda safra, porém obteve o menor peso médio. O alto pegamento de frutos é
desejado, desde que mantenha o tamanho adequado do fruto. Maiores massas médias de
frutos foram obtidas no ensaio do primeiro semestre, com peso de 215,43 gramas e os
genótipos 3100, 3124, 3145 e 3146, foram superiores nas duas épocas de plantio. Desta
forma, conclui-se que é viável o cultivo de tomate do tipo salada, na região de LavrasMG, sendo os híbridos 3101, 3102, 3107 e 3125 os mais recomendados, especialmente
para o plantio na safra de inverno, por apresentarem maiores produtividades e frutos de
padrão comercial adequado, em comparação a segunda época de plantio.
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Palavras-chave: Café, nematoide, produção.
Entre os nematoides que acometem a cafeicultura brasileira, destaca-se o
Meloidogyne exigua. Este nematoide, embora seja menos agressiva ao cafeeiro é a
espécie que causa mais danos a cafeicultura, pois sua distribuição é generalizada e está
disseminado nas principais regiões produtoras de café no Brasil. No estado de Minas
Gerais, estima-se que, esse nematoide esteja presente em praticamente todos os
municípios produtores de café. Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar a
produtividade de progênies de Coffea arabica em área naturalmente infestada por
Meloidogyne exigua. O experimento foi instalado na fazenda Santa Cecília no
município de Carmo do Paranaíba-MG. Foram avaliadas oito progênies desenvolvidas
pelo Programa de Melhoramento Genético da Epamig, oriundas do cruzamento de
Amphillo e Catuaí e duas cultivares comerciais IPR 100 e Catuaí Vermelho IAC 99
(suscetível). O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados, com
quatro repetições, totalizando 40 parcelas experimentais, cada parcela era composta por
oito plantas, sendo considerada como úteis as seis centrais. A produtividade foi avaliada
em sacas de café beneficiado por hectare de acordo com a renda de cada progênie. Os
dados foram submetidos a análise de variância e ao teste de Scoott-Knott ao nível de 5%
de probabilidade. A produtividade média de todos os tratamentos foram 46,21 sacas ha1
, com destaque para a progênie 20B que apresentou a maior média de produtividade,
com 63,72 sacas ha-1. As progênies de C. arabica apresentaram produtividade
satisfatória em área infestada por M. exigua. Entretanto, se faz necessário, manter as
avaliações afim de verificar o comportamento dos materiais ao longo dos anos.
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Palavras-chave: renda, saúde, prevenção de doenças, sustentabilidade.
A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam) é uma das culturas mais produzidas no mundo
e tem foco na comercialização das raízes. Na maior parte dos casos, os produtores fazem
o descarte da massa foliar, gerando desperdício de alimento e renda. O uso das folhas da
batata-doce para alimentação humana propicia importantes benefícios na saúde e na
prevenção de doenças. Nesse contexto, objetivou-se selecionar genótipos de batata-doce
com qualidades bioquímicas de interesse para o consumo humano. O trabalho foi
desenvolvido no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia
(CDTT/UFLA). O experimento ocorreu de abril à outubro de 2019. Foram implantados
30 genótipos, avaliados no delineamento em blocos casualizados com três repetições.
Cada parcela experimental conteve 10 plantas espaçadas em 30 cm. A área total do
experimento foi de 270 m2 e conteve 90 parcelas. Avaliou-se as quantidades de látex,
clorofila total, pH, acidez titulável, sólidos solúveis, fenólicos totais e antocianinas. Os
dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p≤0,05) e as médias
agrupadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. Não se observou diferenças
significativas para o pH, sólidos solúveis e acidez titulável das folhas de batata-doce, os
resultados assemelharam-se aos de outras hortaliças tradicionais. 67% dos genótipos
apresentaram baixos teores de látex, ou seja, oferecem maior segurança alimentar e
palatabilidade. Quatro genótipos apresentaram os maiores índices de clorofila total. Os
maiores conteúdos de fenólicos totais oscilaram entre 198,4 e 266,0 mg EAG 100 g-1 e
de antocianinas entre 52,1 e 75,8 mg C3G 100 g-1. Estes teores de fenólicos totais,
antocianinas e clorofila total equivalem a importantes hortaliças e frutíferas comerciais e
são características de grande interesse, pois são antioxidantes relacionadas com a
promoção da saúde e tratamento de doenças. De maneira geral, os genótipos 2018-12252, 2018-14-259, 2018-14-262, 2018-19-464, 2018-28-543, 2018-28-556, 2018-37-864,
2018-37-869, 2018-53-1032, 2018-55-1153, 2018-55-1154, 2018-72-1401, 2018-741507, 2018-74-1479, UFVJM-58 e UFVJM-61 apresentarem as melhores características
bioquímicas.
Agradecimentos: As agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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Link para o pitch: https://youtu.be/T2m5clnYwCM

A qualidade de sementes é considerada o somatório dos atributos genéticos,
físicos, fisiológicos e sanitários que interferem diretamente no vigor das plantas. Desta
forma, objetivou- se avaliar a qualidade fisiológica dos híbridos e dos seus genitores
oriundos do programa de Seleção Recorrente Recíproca (SRR) da Universidade Federal
de Lavras (UFLA), população AB no oitavo ciclo de seleção. Foram obtidos seis híbridos
do programa de SRR, com os respectivos cruzamentos recíprocos. Após a colheita das
sementes, foi realizado o teste de vigor, por meio do teste de frio. A semeadura foi
realizada em bandejas de plástico (51x30x9,7 cm) utilizando uma mistura de terra e areia
na proporção de 2:1, sendo umedecido com 60% da sua capacidade de retenção de água.
Após a semeadura as caixas foram mantidas em camara fria a 10 ºC ± 2 ºC e sem luz, no
Laboratório de Análise de Sementes (LAS-UFLA). No sétimo dia após a instalação do
teste na camara de crescimento vegetal, foi realizado a contagem das plântulas emergidas.
Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. Os dados foram
submetidos a análise de variância com o auxílio do software R, sendo os efeitos avaliados
pelo teste F e Scott Knott, ao nível de 5% de probabilidade. Obteve-se a heterose bem
como o desdobramento da análise por meio do contraste entre híbridos e recíprocos com
objetivo de testar o efeito materno. Verifica-se maior porcentagem de vigor de plântulas
normais aos sete dias dos tratamentos 3BA, 4 AB, 5A, 3AB e 5AB. Não houve
significância para o efeito materno, embora a heterose média dos híbridos (AB-2,21%)
apresentou uma magnitude maior que a média do recíproco (BA- 0,14%). Desta forma,
mesmo que a seleção tenha sido priorizada para produtividade de grãos, verifica-se
incrementos na qualidade fisiológica.
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Quantidade da massa vegetativa em cultivares de amoreirapreta quando submetidas às diferentes épocas de poda
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Palavras-chave: Rubus spp.; poda drástica; massa vegetativa.
A amoreira-preta é uma espécie frutífera, exigente em manejo de poda, uma das principais
alternativas, tem sido a aplicabilidade da poda drástica após o ciclo produtivo, pois
melhora a produtividade e a qualidade dos frutos. Porém, a energia germinativa para
desencadear as brotações das plântulas, depende dentre vários fatores, dos carboidratos
armazenados no sistema radicular que é proporcionado pela translocação dos
fotoassimilados aos drenos prioritários logo após a colheita. Objetivou-se avaliar a
quantidade da massa vegetativa em três épocas de poda drástica, correspondentes aos
meses de janeiro, março e maio, nas cultivares Tupy e Brazos. O experimento foi
realizado no setor de Fruticultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no
município de Lavras, MG. O delineamento foi em blocos causalizados, contendo seis
tratamentos e quatro repetições e os dados submetidos à análise de variância pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os pesos da matéria fresca e seca foram
analisados e os resultados não mostraram diferenças significativas. Sendo recomendado,
nas duas cultivares, a realização da poda drástica nos meses de janeiro, março e maio,
sem comprometimento das brotações.
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Palavras-chave: Ipomoea batatas (L.) Lam, nutrição, melhoramento genético.
Link para o pitch of the breeding program: https://youtu.be/9stjziR_Iw8
A batata-doce com coloração roxa de polpa das raízes é uma alternativa para o
enriquecimento da dieta humana e, na indústria, pois possui atributos funcionais que
podem ser maximizados a partir da seleção de genótipos com alta intensidade de cor. O
objetivo deste estudo foi selecionar genótipos de batata-doce, oriundos de sementes
botânicas, com coloração roxa intensa, visando a biofortificação genética para consumo
humano e indústria. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos incompletos
com controle de linha e coluna, restringindo o parentesco no sorteio. Entre os anos de
2019 e 2021 nas cidades de Lavras e Ijací MG, foram avaliados 1527 genótipos meiosirmãos, oriundos da recombinação de 147 progênies em 5 policruzamentos, oriundos da
coleção de germoplasma da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Adicionalmente
foram utilizados 32 genótipos pré-avaliados como testemunhas, totalizando 1559
tratamentos. A colheita das raízes foi realizada aos 165 dias após o plantio. Os dados
foram submetidos a modelos mistos, com efeitos aleatórios de progênies e de clones
dentro de progenies, e selecionados pelo BLUP dos genótipos com maior valor
genético. As colorações predominantes na polpa das raízes foram: branca, creme,
amarela, alaranjada e roxa. A intensidade da cor foi dada por notas de 1 (pouco intensa)
a 3 (muito intensa) e a produtividade das raízes avaliada por meio da pesagem das
raízes. Genótipos de coloração roxa intensa foram priorizados na seleção. Foram
identificados 67 genótipos e duas testemunhas com coloração intensa de cor de polpa
roxa, com produtividade média de raízes de 41,46 Mg ha-1. Assim, estes genótipos
podem contribuir para futuros projetos de melhoramento visando a seleção de novas
cultivares de coloração de polpa roxa intensa, pois representam funcionalidades
nutracêuticas valiosas, contribuindo para a soberania alimentar nacional.
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Palavras-chave: Melhoramento genético, Oryza sativa L., Variabilidade genética.

Cultivares de arroz de ciclo precoce tem-se tornado atrativas tanto para uso de
primeiro cultivo em regiões com período de chuva mais prolongado, como cultura de
sucessão (segunda safra) em lavouras sob irrigação. Em todas as situações, a
característica precocidade tem sido bastante requerida, uma vez que traz viabilidade
técnica e econômica desejada nos atuais sistemas agrícolas de produção. Tendo em vista
que o foco dos programas de melhoramento é associar genótipos de arroz precoce com
alto desempenho produtivo, a seleção recorrente é uma das estratégias que permite
aumentar a frequência de alelos favoráveis na população para os dois caracteres,
possibilitando o desenvolvimento de novas cultivares. Diante do exposto objetivou-se
identificar, com base nas médias ajustadas, as progênies meios irmãos S2 da população
CNA9/5/1 de seleção recorrente de arroz de terras altas, quanto a precocidade dos
genótipos associado a produtividade, visando a recombinação da população. A
população utilizada neste trabalho foi a CNA 9, onde sua síntese iniciou-se em
1992/1993 e já foi submetida a cinco ciclos de seleção recorrente. Foram avaliados, 42
progênies MIS2 e 6 testemunhas, compreendidas na safra 2020/2021, na Fazenda
Capivara da Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás (GO). O delineamento
utilizado foi alfa-látice triplo 8x6 (8 genótipos e 6 blocos) e parcelas constituídas por 4
linhas de 3 metros. Foram avaliados os caracteres número de dias para o florescimento e
produtividade de grãos. Os dados foram analisados por meio da abordagem de modelos
mistos. Verificou-se a existência de variabilidade genética entre as progênies
possibilitando a seleção de genótipos superiores. Todas as progênies avaliadas, com
exceção da BRS Primavera apresentaram bom desempenho agronômico, aliando
precocidade e desempenho produtivo de grãos. Ressalta-se que todas as progênies
manifestaram ser de ciclo precoce (até 105 dias) e suas amplitudes variaram de 83 dias a
93 dias, além disso obtiveram valores de produtividade acima da média nacional
(3.451,00 kg/ha).
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Palavras-chave: correlação genética, produtividade de raízes, qualidade de raízes.
A seleção indireta por meio de caracteres correlacionados permite que os
caracteres mais complexos de serem avaliados sejam selecionados por meio da seleção
no caractere associado. Objetivou-se estimar as correlações genéticas entre caracteres
agronômicos de interesse ao melhoramento genético da batata-doce. O estudo foi
realizado em 2019, no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia
(CDTT-UFLA), em Ijaci-MG. Utilizou-se o delineamento derivado de látice triplo
parcialmente balanceado, com 3 repetições e 100 genótipos de batata-doce oriundos do
primeiro ciclo de seleção recorrente. Destes genótipos, cinco eram cultivares comerciais
(Beauregard, Brazlândia Roxa, BRS Amélia, Princesa e Uruguaiana). Avaliou-se
produtividade de parte aérea (PPA), produtividade de massa seca de parte aérea
(PMSPA), produtividade de raízes totais (PRT), produtividade de massa seca de raízes
totais (PMSRT), produtividade de raízes comerciais (PRC), produtividade de massa
seca de raízes comerciais (PMSRC), formato geral de raízes (FG) e padrão comercial
(PC). As correlações de Pearson foram estabelecidas entre os caracteres agronômicos
através da estimativa REML/BLUP, com significância avaliada pelo teste t. Correlações
genéticas positivas foram encontradas entre PPA e PMSPA (98,90), PRT e PMSRT
(96,20), PRC e PMSRC (98,50), PRT e PRC (74,60), PMSRT e PMSRC (74,00), PRT e
PMSRC (73,60) e PRC e PMSRT (70,60). Logo, os genes que controlam um caráter
podem ser os mesmos que controlam o outro ou os genes podem estar ligados. Assim,
necessita-se avaliar apenas os caracteres de mais fácil mensuração, PRT e PPA. Os
demais caracteres serão selecionados indiretamente, reduzindo custos. Outras
correlações positivas foram observadas entre FG com a PRC (75,60), PMSRC (73,80),
PC (77,20), PRT (49,90) e PMSRT (46,40). Conclui-se que as maiores correlações são
entre caracteres interdependentes. O PC é uma forma eficiente de avaliar a qualidade e a
produtividade de raízes, pois se correlaciona positivamente com FG e PRC.
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A crescente expansão de conglomerados urbanos, faz com que os espaços destinados
ao verde se tornem escassos. Diante disso, a otimização do ambiente têm sido o objetivo
de muitos paisagistas. Assim, visando um toque verde no ambiente, o cultivo de plantas
em vasos tem sido utilizado, principalmente associado com espécies alimentícias, ou seja,
caráter multifuncional. Neste tipo de mercado, a planta deve apresentar aspecto compacto
e homogêneo, preenchendo toda a extensão do recipiente quando visualizado por cima.
A batata-doce devido sua diversidade morfológica é promissora para essa finalidade.
Desta forma, objetivou-se identificar caracteres morfoagronômicos eficientes para
seleção indireta de genótipos de batata-doce para cultivo em vaso. O experimento foi
realizado em casa de vegetação no Setor Horto Botânico da UFLA, em delineamento
inteiramente casualizado. Um total de 108 genótipos oriundos do banco de germoplasma
da UFLA, foram avaliados em vasos de 15cm x 23cm. As avaliações foram realizadas
com 120 dias de desenvolvimento, sendo elas: comprimento de rama; formato de folha
(1= coração, 2= triangular, 3= hastate, 4= lobular, 5= quase dividida); hábito de
crescimento (1= ereto, 2= semi-compacto, 3= espalhado, 4= muito espalhado) e
recobrimento de vaso (1= coberto, 2= medianamente coberto, 3= visível). As análises
estatísticas utilizadas foram análise de Correlação de Spearman e o teste t de significância,
por meio do software R. Os resultados demonstraram correlações positivas entre as
características hábito x recobrimento (0.58), hábito x comp. de rama (0.59), recobrimento
x comp. de rama (0.42). E correlação negativa entre hábito x formato de folha (-0.17),
nos demais valores de correlação não houve diferença significativa. Isso indica que
plantas que apresentam comprimento de rama menor, tendem a ser mais compactas e
consequentemente apresentam recobrimento maior do vaso. Além disso, plantas com
folhas de formatos recortados tendem a possuir hábito mais compacto. Todos esses
atributos são esperados para o cultivo de plantas envasadas. Portanto, conclui-se que os
caracteres formato de folha e recobrimento de vaso são suficientes para a seleção indireta
de genótipos de batata-doce para esse cultivo.
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Palavras-chave: Fitotoxicidade, controle químico, plantas invasoras
O mercado brasileiro de frutas é sem dúvida, um dos destaques do agronegócio
nacional. A cultura da pitaya tem ganhado força no Brasil devido, principalmente, a
sua aparência exótica e alto valor comercial. Atualmete é cultivada em todo o mundo,
sendo a Colômbia e o México os principais produtores de pitaya. No Brasil encontramse plantios comerciais principalmente nos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás,
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Pernambuco. A competição das ervas
daninhas em pomares de pitaya pode causar prejuízos signiticativos, por competir por
nutrientes e água com as plantas de interesse. O controle químico das plantas daninhas
é uma das alternativas de melhor relação custo/benefício, pois, proporciona economia
de trabalho e energia, demanda pouca mão de obra e permite o controle durante todo
o ciclo de cultivo. Dessa maneira, tendo em vista a qualidade fisiológica final das
plantas, viabilizando um manejo mais adequado e o incremento na área de cultivo, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar a sensibilidade da cultura da pitaya aos
efeitos fitotóxicos da aplicação de herbicidas em pós emergência. O experimento foi
instalado e conduzido em casa de vegetação, no Setor de Fruticultura do Departamento
de Agricultura, da Universidade Federal de Lavras – MG. Foram utilizadas cladódios
de pitayas vermelhas, oriundas de um pomar de 7 anos de idade, da mesma instituição.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com 4 repetições e 8
tratamentos, sendo que a testemunha recebeu aplicação de água destilada, cada parcela
experimental foi composta por três mudas de pitayas. A aplicação dos tratamentos foi
realizada utilizando um pulverizador costal com pressão constante de 150 kPa, e
volume de calda de 200 L.ha-1. Foram realizadas avaliações visuais de fitotoxicidade.
Os herbicidas Glifosato e Fomesafem, causaram os maiores danos às mudas pitayas,
mostrando sintomas fortes de intoxiçação aos 07 dias após a aplicação. Os tratamentos
Cletodim, Carfentrazona-etílica e Imazetapir demonstraram ser os mais promissores
para uso em área de implantação de pomares de pitaya, pois causaram menores danos
para a cultura.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

870

Severidade à cercosporiose de progênies de cafeeiro em
geração F5
Mateus Ribeiro Piza1, Vanessa Castro Figueiredo2, Cesar Elias Botelho3
1

Departamento de Agricultura – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-900– Lavras, MG – Brasil. Mestrando em Fitotecnia

2

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais- Campo Experimental Três Pontas
- Caixa Postal 91 - 37190-000 – Três Pontas, MG – Brasil. Pesquisadora EPAMIG

3

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Campus da Universidade Federal
Lavras - Caixa Postal 176 - 37200-900- Lavras, MG – Brasil. Orientador/Pesquisador
EPAMIG

mateus.piza@estudante.ufla.br,vcfigueiredo@epamig.br,cesarbotelho@epamig.br

Palavras-chave: Coffea arabica L.; Melhoramento genético; Resistência.
A cafeicultura é uma das principais atividades agrícolas do Brasil. A
cercosporiose (Cercospora coffeicola BerK. & Cooke) é uma doença relevante para a
produção de café no Brasil pelo fato de seus danos afetarem diretamente e indiretamente
a produção da cultura. A utilização de cultivares resistentes é desejada como alternativa
para o manejo da doença. Deste modo, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de
resistência a cercosporiose de progênies em geração F5. Foram avaliadas 22 progênies
oriundas do cruzamento entre Icatu Amarelo IAC 2944 e Catuaí Amarelo IAC 62 e seis
progênies oriundas do cruzamento Icatu Amarelo IAC 2944 e IAC 5002, e como
testemunhas as cultivares MGS Aranãs e Catuaí vermelho IAC 144. O experimento foi
instalado no delineamento em blocos com três repetições em Campo Experimental, na
EPAMIG em Três Pontas/MG em março de 2018. As avaliações de severidade foram
realizadas entre os meses de janeiro e maio de 2021, a partir da escala diagramática
proposta por Custodio et al. (2011), nas seis plantas da área útil da parcela experimental.
Foram avaliados quatro pares de folhas por planta, localizados entre o terceiro e o
quarto par de folhas nos ramos plagiotrópicos no terço médio da planta, sendo dois
ramos de cada lado. Os dados coletados foram submetidos ao cálculo da área abaixo da
curva de progresso da doença e em seguida à análise de variância e as médias dos
genótipos comparadas pelo teste de Scott-Knott à 5% de probabilidade. Com base nas
condições deste trabalho observou-se diferença significativa entre as progênies, sendo
que as oriundas do cruzamento entre Icatu e IAC 5002, se diferenciaram
significativamente com relação as testemunhas, assim como 13 progênies do
cruzamento entre Icatu Amarelo e Catuaí Amarelo IAC 62. Conclui-se que as progênies
avaliadas apresentam variabilidade de interesse a ser explorada como fonte de
resistência a cercosporiose.
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Resumo: O método indicado para superar a dormência tegumentar de sementes botânicas
de batata-doce é a imersão em ácido sulfúrico (AS). Todavia, danos ao embrião podem
ser causados pela exposição prolongada em ácido sulfúrico. Sementes em condições
estressantes apresentam a formação de espécies reativas de oxigênio. Com aumento na
produção de espécies reativas de oxigênio, o sistema antioxidante é estimulado a reduzir
os níveis tóxicos desses produtos. Dessa forma, o objetivo no presente trabalho foi avaliar
a atuação das enzimas do sistema antioxidante em sementes botânicas de batata-doce
submetidas a diferentes períodos de imersão em AS para superar a dormência. Os testes
foram conduzidos no Laboratório Central de Pesquisa em Sementes do Departamento de
Agronomia na Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras MG. As sementes foram
escarificadas utilizando ácido sulfúrico concentrado em nove períodos de imersão: 0, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, e 40 minutos. Em um becker, foi adicionado ácido sulfúrico em
quantidade suficiente para cobrir a massa de sementes. Após os períodos, as sementes
foram lavadas em água por 2 vezes e em seguida, foram colocadas em um saco de poá
fixo à torneira para lavagem em água corrente por 10 minutos. Para extração das enzimas
foram pesados 100 mg das sementes moídas com nitrogênio líquido e homogeneizada
com tampão de extração. O material foi centrifugado e o sobrenadante coletado para
quantificação das enzimas. A catalase foi determinada pelo decréscimo na absorbância a
240 nm a cada 15 segundos durante 3 minutos, monitorada pelo consumo de peróxido de
hidrogênio. A ascorbato peroxidase foi determinada pela redução na absorbância do
ascorbato a 290 nm a cada 15 segundos durante 3 minutos. Determinou-se a atividade da
superóxido dismutase pela capacidade de inibir a redução fotoquímica do nitro blue
tetrazolium (NBT). Os tubos contendo o tampão juntamente com a amostra, e o controle
(meio de incubação sem a amostra), foram iluminados com lâmpada fluorescente de 20
W por 7 minutos e as leituras foram realizadas a 560 nm. Foi utilizado delineamento
inteiramente casualizado com 3 repetições. Não houve diferença significativa na
atividade da enzima catalase nos diferentes períodos de imersão em ácido sulfúrico. Por
outro lado, a enzima superóxido dismutase apresentou aumento da atividade a partir de 5
minutos de imersão. A atividade da ascorbato peroxidase foi superior em sementes
imersas em ácido sulfúrico por 15, 20, 25, 30, 35 e 40 minutos. Apresentando menores
atividades quando não foram imersas e sementes imersas por 10 minutos. Portanto, as
atividades da superóxido dismutase e da ascorbato peroxidase aumentam conforme as
sementes botânicas de batata-doce são imersas em ácido sulfúrico em períodos superiores
a 15 minutos.
Palavras chaves: Ipomoea batatas; ácido sulfúrico; superóxido dismutase; catalase;
ascorbato peroxidase
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Palavras-chave: Glycine max., seed safety, umidade.
A longevidade das sementes está diretamente ligado ao teor de água, que
depende da temperatura e umidade relativa do ambiente de armazenamento. Apesar da
demanda, informações sobre esse atributo físico são escassas em relação ao processo de
tratamento fitossanitário e a manutenção da qualidade das sementes armazenadas. Dessa
forma, o objetivo foi definir o teor de água ideal na semente para realizar o tratamento
fitossanitário, bem como estudar os efeitos sob a qualidade fisiológica quando
submetida ao armazenamento, sob condições de diferentes temperaturas. Todas as
sementes foram tratadas com o produto Fortenza® Duo, além da adição de polímero e
pó secante. Após o tratamento, as sementes foram armazenadas em câmaras com o
controle da temperatura e avaliações ao longo do armazenamento. O delineamento
experimental foi o inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 5 x 4 x 4, sendo
cinco teores de água (7%, 9%, 11%, 13% e 15%), quatro temperaturas de
armazenamento (10 °C, 20 °C, 30 °C e alternado 20/30 °C) e quatro períodos de
avaliação (0, 45, 90 e 135 dias). A qualidade fisiológica foi determinada por meio dos
testes de teor de água, germinação rolo de papel, germinação rolo de papel mais
vermiculita, emergência de plântulas e envelhecimento acelerado modificado em
substrato. O teor de água inicial influencia na qualidade das sementes de soja tratadas
durante o período de armazenamento, sendo que sementes armazenadas com teor de
água inicial acima de 13%, apresentam maior perda de qualidade ao longo do
armazenamento. O armazenamento em condições amenas de temperatura (10 °C)
proporciona melhor conservação da qualidade fisiológica de sementes de soja tratadas.
O tratamento fitossanitário de sementes de soja com teores de água abaixo de 9%,
otimizam os problemas de embebição quando da imediata avaliação pelo teste de
germinação.
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Palavras-chave: Dahlia spp., compostos bioativos, segurança alimentar.
A dália é uma planta que possui flores comestíveis, as quais tem despertado o
interesse pela exploração de seu uso na alimentação humana, principalmente pelo fato de
possivelmente possuírem compostos bioativos, como as antocianinas, em sua composição,
os quais estão relacionados à cor do alimento. Entretanto, podem conter também
substâncias consideradas antinutricionais se consumidas em altas concentrações, como os
nitratos e taninos. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a cor e
os teores de antocianinas, nitratos e taninos presentes em flores de dália laranja. As flores
foram obtidas da coleção de germoplasma de hortaliças não convencionais da Universidade
Federal de Lavras (UFLA). As análises foram realizadas no laboratório de Pós-Colheita de
Frutas e Hortaliças da UFLA, seguindo delineamento inteiramente casualizado, em 3
repetições, sendo utilizados cerca de 70 g de pétalas frescas para as avaliações. A cor foi
determinada utilizando-se o colorímetro Konica Minolta CR-400 calibrado de acordo com
o sistema CIE com medição de L*, a*, b*, h° e c. O teor de antocianinas foi estimado,
espectrofotometricamente, pelo método de pH único. O teor de nitrato foi realizado pelo
método colorimétrico. O teor de taninos seguiu método de Folin-Denis, colorimétrico. O
brilho (L*) da flor se mostrou em uma faixa mediana e a tonalidade de cor (h°) entre os
quadrantes do vermelho (0°) e amarelo (60°), representando a coloração laranja. O teor de
antocianinas foi de 5,85 ± 0,43 mg de cianidina-3- glicosídio 100g-1, de nitratos foi de 266,
04 ± 22,12 mg 100g-1 e de taninos 188,65 ± 8, 52 mg 100g-1. Tais teores se mostraram
próximos ao de hortaliças comumente utilizadas na alimentação. Portanto, a inserção da
flor de dália laranja na alimentação humana se mostra interessante devido a presença de
antocianinas em sua composição, contudo, por conter também nitratos e taninos, é preciso
atentar-se à forma e quantidade ingerida, visando a segurança em seu consumo.
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Palavras-chave: Coffea arabica, nutrição, teor foliar.
O café é uma das culturas mais importantes e produtivas do Brasil. Porém, solos
tropicais, como a maioria dos solos brasileiros, apresentam elevada acidez, causando
baixa disponibilidade de nutrientes às plantas, tornando-se imprescindível a correção da
acidez do solo através da calagem. Objetivou-se avaliar os teores foliares de macro e
micronutrientes das plantas de café arábica, após aplicação de doses crescentes de
calcário em superfície para correção da acidez do solo. Foram instalados dois
experimentos localizados na mesorregião dos “campos das vertentes”, em Latossolo
Vermelho-Amarelo argiloso no estado de Minas Gerais, Brasil. O delineamento
utilizado foi de blocos totalmente casualizados, com cinco doses de calcário (0, 3, 6, 12
e 24 toneladas por hectare), aplicadas em superfície, com quatro repetições. Cada
parcela do tratamento possuía 20 plantas em uma mesma linha de plantio, no qual as 10
plantas centrais eram consideradas como úteis. As parcelas foram distribuídas em nove
linhas de plantio em cada experimento, com uma linha de bordadura entre as linhas dos
tratamentos. Para as avaliações dos teores foliar de nutrientes, foram coletadas folhas
sadias e totalmente expandidas do ramo do terço médio de cada planta, especificamente
duas folhas do terceiro ou quarto par, a partir do ápice de ramos plagiotrópicos.
Totalizando 20 folhas coletadas nas 10 plantas da área útil de cada tratamento. As
coletas ocorreram no início de dezembro de cada ano, com ao menos 30 dias depois da
última adubação e pulverização. Através desse material vegetal, foram determinados os
teores de K, Ca, Mg, Mn, Zn, B, Cu e Fe. Os dados foram submetidos à análise de
variância, pelo teste F e à análise de regressão. Do primeiro para o segundo ano do
experimento, foi notado um pequeno aumento nos teores de macro e micronutrientes,
exceto para Cu no 1º experimento, e para Zn no 2º experimento, que apresentaram um
ligeiro decréscimo, mas ainda assim continuaram no nível considerado adequado em
todos os tratamentos. Mostrando que não houve influência das doses de calagem. O
calcário aplicado superficialmente não causou efeitos significativos nos teores de macro
e micronutrientes nas folhas do cafeeiro já implantado em dois anos de avaliação.
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Palavras-chave: Moringa, tetrazólio, vigor.
Moringa (Moringa oleífera Lamarck.) é uma hortaliça arbórea de origem indiana
e ocorrência Pantropical, espécie mais difundida da família monogenética Moringaceae.
A cultura se destaca pelo alto valor nutricional de suas folhas, pela qualidade dos ácidos
graxos que compõem o óleo de suas sementes, e por sua ampla aptidão edafoclimática.
Sementes de moringa são dicotiledôneas, ortodoxas e não possuem dormência. Para que
seu cultivo seja bem-sucedido, é fundamental o emprego de sementes de boa qualidade.
O teste de tetrazólio (2,3,5 - trifenil cloreto de tetrazólio) é rápido e confiável, e seu
resultado permite inferir sobre a viabilidade de um lote de sementes. Uma vez que não
existe metodologia referenciada dentro das normas da International Seed Testing
Association – ISTA, um experimento fatorial foi realizado no Laboratório de Análise de
Sementes da Universidade Federal de Lavras – LAS/UFLA com o objetivo de sugerir
um protocolo para a realização do teste de tetrazólio em sementes de moringa. Foram
utilizados três lotes de sementes de moringa previamente submetidos à deterioração
controlada, cada um deles contendo 108 sementes desaladas e com tegumento
preservado. As combinações de fatores analisadas foram: tempo de pré-umedecimento,
concentração de tetrazólio e tempo de imersão em solução de tetrazólio, utilizando-se
quatro repetições. As sementes de cada lote foram divididas em três períodos de préumedecimento lento (12, 24 e 48h) e três concentrações de tetrazólio (0,25; 0,5 e 0,75
g/L). Para cada tratamento foram utilizados recipientes com 12 sementes mantidas em
ambiente controlado (25°C). Após a aplicação do reagente, quatro sementes de cada
recipiente foram analisadas com 2, 4 e 18h de reação. As sementes foram segmentadas
por corte transversal com exposição do embrião para análise de viabilidade, conforme
intensidade de coloração dos tecidos. Os resultados da avaliação bioquímica foram
comparados com um teste de germinação, realizado com sementes provenientes dos
mesmos lotes. O método que permitiu a melhor avaliação dos lotes com qualidades
fisiológicas distintas foi o do pré-umedecimento de 24h, seguido da imersão em solução
de tetrazólio na concentração de 0,5 g/L por duas horas. Conclui-se que a análise
bioquímica de viabilidade com tetrazólio seguindo esta metodologia pode ser eficiente
para sementes de Moringa oleífera sem que seja necessária a retirada do seu tegumento.
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Palavras-chave: Gossypium hirsutum, condicionamento, primming.
Estresses abióticos são a principal causa de redução da produtividade do cultivo de
algodão. Estes estresses podem comprometer o crescimento das plantas, bem como o
desenvolvimento de sementes, sua germinação e sobrevivência. Assim, objetivou-se
neste trabalho avaliar a eficiência do condicionamento fisiológico de sementes na
presença de moléculas sinalizadoras para a indução de tolerância à salinidade e altas
temperaturas durante os processos de germinação de sementes e desenvolvimento de
plântulas de algodão (Gossypium hirsutum). O experimento foi conduzido no
Laboratório Central de Pesquisa em Sementes LCPS - DAG/UFLA. As sementes foram
submetidas ao condicionamento fisiológico em soluções aeradas de ácido indol acético
(100 µM), peróxido de hidrogênio (100 µM), quitosana (0,75 mM), melatonina
(0,2mM), nitroprussiato de sódio - solução doadora de ON (100µM) e condicionamento
em água, a temperatura de 20°C, por período de 24hrs. As sementes condicionadas e
não condicionadas (controle), foram submetidas a condição de estresse salino via
solução de NaCl, 10 dS m-1 e a condição de estresse por temperatura via exposição à
38°C. O experimento foi montado em DIC, em esquema fatorial 6x3, sendo seis
soluções condicionantes e três condições de germinação. As médias foram submetidas a
análise de variância e, quando significativas, foi aplicado teste de Scott-Knott para
comparação destas. Concluiu-se que o uso de H2O2 como condicionante proporcionou
maior porcentagem de plântulas normais na primeira contagem de germinação, quando
submetidas ou não aos estresses estudados. Para a porcentagem de plântulas normais no
teste de germinação os condicionantes não apresentaram diferenças, tanto para a
condição sem estresse quanto para o estresse por salinidade. Ainda para tal
característica, os condicionantes H2O2, água, melatonina e quitosana apresentaram
resultados superiores aos demais, sendo que as sementes sem condicionamento e as
condicionadas com AIA apresentaram os menores resultados.
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Palavras-chave: Oryza sativa, espécies reativas de oxigênio (ROS), qualidade de
sementes.
O arroz de terras altas é altamente prejudicado pela ocorrência de déficit
hídrico. O estresse por seca pode acarretar sérios danos para o arroz,
principalmente a redução da produtividade. Estando o mercado cada vez mais
competitivo reforça a importância do uso de sementes de alta qualidade
fisiológica com germinação rápida e que resulte em um estande uniforme e
vigoroso. Estudos sobre a influência de tratamentos pré-semeadura, como o
condicionamento fisiológico, são importantes para o cultivo de arroz e o
estabelecimento de estande uniforme em campo. Diante disso, o objetivo neste
trabalho foi avaliar a eficiência do condicionamento fisiológico de sementes Oryza
sativa cv. BRS Soberana na presença de moléculas sinalizadoras para a indução de
tolerância à deficiência hídrica. O delineamento foi o interamente casualizado,
com quatro repetições, em esquema factorial (5x1)+1, sendo cinco soluções
condicionantes, um estresse e um controle (sementes sem condicionamento e
submetidas a condição normal de germinação). As sementes foram submetidas ao
condicionamento fisiológico em solução de nitroprussiato de sódio, melatonina,
ácido indolacético (AIA), peróxido de hidrogênio e quitosana, por 20 horas. O
teor de água foi determinado após o condicionamento e após condicionamento+
secagem. O vigor foi determinado por meio dos testes de primeira contagem, de
germinação e análise de imagem. O teor de água das sementes condicionadas foi
reduzido após a secagem. Com o condicionamento fisiológico de sementes de
Oryza sativa cv. BRS Soberana houve melhora do potencial fisiológico com o uso
de nitroprussiato de sódio na solução condicionante. Nestas condições houve
menor número de plântulas anormais, maior germinação, vigor e desenvolvimento
de plantas. O mesmo não foi observado para a solução condicionante melatonina.
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Palavras chaves: Lactuca canadensis L.; hortaliças não convencionais; fotossintético
O almeirão-de-árvore cujo nome cientifico é Lactuca cf canadensis L. é considerada no
Brasil uma hortaliça folhosa não convencional, encontrada de norte a sul do país,
principalmente na região Sudeste. Possui folhas lanceoladas, repicadas ou lisas, de cor
verde-clara, com nervuras verdes ou roxas que são consumidas refogadas ou in natura e
possuem propriedades medicinais e alto valor nutricional. A análise do teor de clorofila
proporciona informações importantes sobre o potencial fotossintético e estado fisiológico
das plantas. Objetivou-se avaliar o índice relativo de clorofila (IRC) por meio de
clorofilômetro SPAD-502 da Minolta, em folhas de quatro tipos morfológicos de
almeirão-de-árvore (verde; roxo liso com folhas estreitas; roxo liso com folhas largas; e
roxo repicado) acondicionados em diferentes sacos de embalagens (Polipropileno – PP;
Polietileno – PO; e Hortiplast) no período de armazenamento. O experimento foi
conduzido no Setor de Olericultura da UFLA. O delineamento foi de blocos casualizados
com três repetições, tendo cada parcela 16 plantas, colhendo as folhas das quatro plantas
centrais. As folhas foram colhidas do terço médio das plantas aos 120 dias após o
transplantio das mudas no período da manhã, acondicionadas nas embalagens e levadas
para câmara fria com temperatura média de 9 ºC durante o período de 10 dias. Durante o
armazenamento, a avaliação dos teores estimados de clorofila foi realizada as leituras em
5 folhas de cada embalagem, sendo duas leituras por folha aos 0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias de
armazenamento, totalizando-se 10 leituras às quais foram expressas em unidades SPAD.
Os resultados encontrados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo
teste de Scott & Knott pelo software SISVAR®. Diante dos resultados, observamos que
houve interação dupla entre as variáveis tipos morfológicos de almeirão-de-árvore x
embalagens e tempo de armazenamento x embalagens. Na primeira interação verificouse que o almeirão-de-árvore roxo com folhas lisas estreitas (43,34 SPAD) teve melhor
IRC na embalagem PP e o almeirão-de-árvore verde (37,93 SPAD) teve pior IRC na
embalagem Hortiplast, o almeirão-de-árvore roxo com folhas lisas largas e o roxo
repicado não apresentaram diferença entre as embalagens. Observou-se que durante o
período de armazenamento a embalagem PP foi a que melhor acondicionou os tipos de
almeirão-de-àrvore, se destacando aos 0 e 6 dias de armazenamento. Nos dias 2, 4, 8 não
houve diferença entre as embalagens e aos 10 dias a embalagem Hortplast teve pior
desempenho. Conclui-se que o almeirão roxo com folhas lisas e estreitas e a embalagem
PP foram os que mantiveram melhor IRC durante o período de armazenamento.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq
e FAPEMIG.
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Palavras-chave: Fitotoxidez, Germinação, Índice de velocidade de emergência.
O tratamento químico de sementes é uma técnica importante e muito utilizada, pois
pode proporcionar proteção às sementes e plântulas no armazenamento e/ou no campo.
Algumas moléculas inseticidas, apesar de adequada proteção de sementes e plântulas,
podem afetar a qualidade fisiológica das sementes, principalmente quando tratadas e
armazenadas. Por isso o entendimento da relação qualidade fisiológica e tratamento de
sementes com inseticidas é relevante. Neste sentido, o objetivo no trabalho foi avaliar a
tolerância de lotes de sementes de milho híbrido, com distintos níveis de vigor, ao
tratamento de sementes com inseticidas. O estudo foi desenvolvido no Laboratório
Central de Sementes da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras, MG. Os lotes
de sementes foram caracterizados como híbrido 1 com alto vigor (1AV), híbrido 1 com
baixo vigor (1BV), híbrido 2 com alto vigor (2AV) e híbrido 2 com baixo vigor
(2BV), classificados em função do teste frio. As sementes foram tratadas com os
inseticidas Clotianidina (A), Imidacloprido + Tiodicarbe (B), Tiametoxam (C) ou
controle (sem tratamento inseticida) (D). Logo após o tratamento, a qualidade dos lotes
foi avaliada por meio do teste de germinação em papel e índice de velocidade de
emergência (IVE) em substrato. Os dados foram submetidos à análise de variância a 5%
de probabilidade pelo teste F, e ao teste de Scott-Knott, a 5%. A germinação dos lotes
1AV (96%), 1BV (96%), 2AV (98%) foram superiores ao lote 2BV (74%), já entre os
inseticidas utilizados, nos tratamentos controles foram constatados valores superiores
em todos os lotes testados. Para sementes do híbrido 2 de baixo vigor foi verificado
maior efeito fitotóxico, resultando em baixa germinação em papel das sementes
tratadas. Tendência que se manteve no IVE para os lotes de baixo vigor, sobretudo para
o híbrido 2 e inseticidas B e C. Assim, o tratamento de sementes com imidacloprido +
tiodicarbe e tiametoxam proporcionaram maior fitotoxidez. Os híbridos e o vigor das
sementes influenciaram na tolerância ao tratamento de sementes com inseticidas, com
efeitos fitotóxicos mais acentuados em sementes de baixo vigor.
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The development of elite Brazilian soybean cultivars of different maturities has
challenged breeders due to a high variation resulting in a large genotypes by environments
interaction. Given that, more research is needed to evaluate the influence of abiotic
factors, such as rainfall, temperature, relative humidity, photoperiod and solar irradiance
on the soybean yield. This study aims to evaluate a set of Brazilian cultivars, in a series
of different crop seasons, and classify their responses to the key environmental covariates
for soybean development. It was evaluated 55 varieties during the crop seasons
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020, at Lavras MG, Brazil. The following
traits were assayed vegetative and reproductive stadium, number of days to full maturity,
and grain yield. Climatological data of total precipitation, total insolation, relative
humidity, average temperature, average maximum temperature, average minimum
temperature and photoperiod were recorded daily. To study the influence of
climatological variables on phenotypic traits under each phenological phase, a full linear
regression model was used to adjust the data to all experimental factors and climatological
variables. It was performed using the Elastic-Net procedure to select the covariables. The
trait full maturity reflected an oligogenic nature and lower tendency to be influenced by
the environment. However, for the grain yield the combination of parameters maintained
a high number of variables in the model, associated with a higher penalty. Even though
almost all covariates contribution to yield is small, they are all included significantly in
the final model, which makes sense for a polygenic trait. In addition, this is not observed
for other oligogenic traits, as expected. The importance of the correlations of climatic
covariables when analyzing several soybean genotypes widely cultivated in Brazil during
different agricultural seasons becomes evident for the yield and full maturity traits.
Besides that, it was possible to identify the behavior of these same covariates in the
reproductive and vegetative phases during the soybean cycle

Link para o pitch: https://youtu.be/yb-nv2R5H-8
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Palavras-chave: Solanum tuberosum L.; caracterização agronômica; aptidão.
A batata (Solanum tuberosum L.) é um alimento de grande importância mundial,
tanto pela sua produtividade quanto pela sua versatilidade no preparo de diversos pratos,
sendo cultivada em cerca de 159 países. No Brasil, o mercado de batata é dividido em
quatro segmentos: consumo in natura, indústria de chips, indústria de pré-fritas
congeladas e batata palha. Este trabalho teve como objetivo caracterizar clones de batata
para os diferentes segmentos de mercado. Foram avaliados 313 clones oriundos do
Programa de Melhoramento de Batata (UFLA), juntamente com 2 testemunhas: Ana e
CBM16-16, totalizando 315 tratamentos. O experimento foi conduzido na safra das
águas (novembro de 2020 a fevereiro de 2021). Os tratos culturais e o manejo
agronômico foram realizados segundo a recomendação regional. Para o delineamento
experimental utilizou-se o parcialmente replicado com 25% dos tratamentos com duas
repetições e o restante com apenas uma observação. Cada parcela foi constituída por
cinco plantas com 0,80 m entre linhas e 0,30 m entre plantas. Os caracteres avaliados
foram: peso específico de tubérculo (PET), textura da periderme (TP), aparência geral
dos tubérculos (AGT), profundidade de olhos (PO) e formato de tubérculos (FT). Os
valores foram obtidos através da nota média atribuída por três avaliadores, os quais
tiveram suas médias ajustadas pelo pacote emmeans no ambiente R. Para a segmentação
os clones devem atender alguns parâmetros: palito: formato alongado (FT≥3), alto teor
de matéria seca (PET entre 1,075 e 1,085) e PO entre 3 e 4; in natura: formato alongado
(FT≥3), alto teor de matéria seca (PET entre 1,075 e 1,085), PO entre 3 e 4 e pele lisa
(TP≥3); chips: formato arredondado (FT≤2), alto teor de matéria seca (PET entre 1,085
e 1,095) e PO entre 3 e 4. Os resultados mostraram que dos 315 clones avaliados, 10
foram selecionados para o segmento palito, 5 para o segmento in natura, 2 com dupla
aptidão: palito e in natura e 1 clone para o segmento chips, os demais não encaixam em
nenhum segmento, isso pode estar associado a perda de qualidade dos tubérculos sob
elevadas temperaturas. Contudo, para a validação deste resultado são necessários mais
estudos de interação genótipo por ambiente para recomendação de cultivares.
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palavra-chave: Glycine max (L.) Merrill. “Speed Breeding”. Melhoramento Genético.
A chuva é o principal fator ambiental que está associado à redução do potencial de
germinação durante a colheita. O incremento de umidade nas sementes, acelera sua
deterioração bem assim propicia ocorrência de patógenos, afetando a produtividade. Assim,
objetivou-se avaliar a viabilidade das sementes de soja nos diferentes estádios fenológicos
de desenvolvimento (R6, R7 e R8); estimar parâmetros genéticos e fenotípicos associados à
qualidade fisiológica das sementes imaturas em soja; e estudar a viabilidade da colheita
antecipada como alternativa para o emprego do melhoramento acelerado na cultura da soja.
Foram utilizadas trinta e duas linhagens do experimento do programa de melhoramento de
soja para precocidade e produtividade de grãos, conduzidos na UFLA, provenientes de
Lavras, Ijaci, Itutinga e Nazareno das safras 2018/2019 e 2019/2020. Qualidade da semente
aferida pelo teste padrão de germinação em papel germitest, teste de comprimentos de
plântulas e emergência em bandejas sob condições controladas. Componente quadrático
genotípico e o coeficiente de determinação genotípica foram de baixa magnitude,
evidenciando que os atributos de qualidade fisiológica da semente são muito influenciados
pelos fatores ambientais. Sementes imaturas (R6, R7) apresentaram elevadas taxas de
emergência de plantas. O ganho médio de antecipação da colheita e o ganho em dias com
antecipação da colheita foi de 18,5% e 18 dias para o experimento precocidade, 17% e 20
dias para o experimento produtividade. Adotando a colheita antecipada pode-se realizar até
quatro gerações de endogamia por ano na cultura da soja em condições de clima tropical de
altitude, comparado a uma geração no campo ou 2-3 gerações se usados viveiros de inverno.
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Palavras-chave: Sorghum bicolor, modelos mistos, seleção, acurácia.
Em programas de melhoramento de plantas é comum a avaliação de múltiplos caracteres,
possibilitando a utilização de análise multivariada. Um ponto relevante desse tipo de
análise é o aproveitamento da informação conjunta das variáveis envolvidas. Neste
trabalho objetivou-se comparar os BLUPs e acurácias obtidas em análises uni e
multivariada. Foram avaliadas 81 progênies de sorgo sacarino de diferentes ciclos de
seleção recorrente em experimento conduzido no Centro de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico em Agropecuária - Fazenda Muquém da UFLA. Foram avaliadas seis
características: altura de plantas (ALT, m), produção de massa verde (PMV, t/ha),
porcentagem de caldo extraído (EXT), teor de sólidos solúveis (SST, ºBrix),
florescimento (FLOR, dias) e rendimento de açúcares por hectare (TBH). Foram
realizadas análises uni e multivariada utilizando a abordagem de modelos mistos com
auxílio do pacote ASReml-R em ambiente R. Houve diferenças significativas para todos
os caracteres em pelo menos um dos ciclos de seleção recorrente (SR) com exceção do
SST. As acurácias obtidas nas univariadas variaram de 0,63 a 0,90, enquanto nas
multivariadas variaram de 0,73 a 0,92. Este incremento na estimativa da acurácia decorreu
da exploração da covariância existente entre as características, o que resultou na redução
da variância do erro de predição. Para comparar os BLUPs obtidos nos dois tipos de
análises, foi simulada a seleção direta dos 10 melhores genótipos. Para alguns caracteres,
como PMV e EXT, houve coincidência de 80% e 70% das progênies, respectivamente.
Contudo, para outros caracteres a coincidência foi baixa, a exemplo do SST, em que
apenas 4 das 10 progênies foram coincidentes. Grandes divergências no ranqueamento
podem indicar que tais caracteres sejam altamente influenciados por outros, de forma que
a análise multivariada seja mais eficiente na detecção dos melhores genótipos uma vez
que ela considera as correlações entre as variáveis.
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Palavras-chave: Brachiaria, melhoramento de forrageiras, relação entre caracteres.
Conhecer a relação entre caracteres é um ponto relevante em programas de
melhoramento, pois possibilita realizar a seleção indireta de caracteres que apresentam
baixa herdabilidade ou são de difícil mensuração. Nosso objetivo com esse trabalho foi
verificar se o tipo de parcela, em linha e de planta individual, influencia nas correlações
genotípicas e ambientais em U. ruziziensis. Os experimentos de parcelas em linha (EPL)
e de planta individual (EPI) foram instalados em Lavras, MG, sendo avaliados 18
genótipos (16 clones de U. ruziziensis e duas testemunhas (cv. Marandu e cv. Basilisk)).
O EPL foi instalado no delineamento alfa-látice 6 x 3 com 3 repetições e parcela de duas
linhas com quatro plantas e o EPI foi instalado no delineamento de blocos completos com
24 repetições. Foram realizados dois cortes e avaliados os caracteres notas de vigor (VIG),
altura de planta (AP), produção de massa verde (PMV) e capacidade de rebrota (REB).
As análises foram realizadas via abordagem de modelos mistos e estimados os
componentes de variância, acurácia e correlações. Com base na acurácia, verificou-se
precisão alta a muito alta no EPI (0,85 a 0,92) e moderada a alta no EPL (0,66 a 0,82). Os
efeitos da interação genótipos x cortes foram significativos nos dois experimentos e
efeitos de genótipos foram significativos para todos os caracteres no EPI e apenas para
REB no EPL. Os experimentos apresentaram correlações genotípicas significativas entre
PMV e VIG (acima de 0,96) e VIG e REB (acima de 0,77). Contudo, foi observado
correlação significativa para ALT e VIG (0,62) apenas no EPL e PMV e REB (0,55) no
EPI. No que concerne às correlações ambientais, todas foram significativas no EPL, para
PMV foram altas e positivas com ALT (0,76) e VIG (0,68) indicando que caracteres são
influenciados pelas mesmas causas de variações ambientais. Ao contrário, REB
apresentou correlações negativas com PMV (-0,65), ALT (-0,63) e VIG (-0,52). No EPI
as correlações foram significativas, exceto entre ALT e REB, e de baixas magnitude (0.09 a 0,38). Conclui-se com esse trabalho que, em geral, as correlações genotípicas e
ambientais apresentam desempenho similar nos dois tipos de parcelas. Vale salientar que
VIG pode ser um caráter utilizado para realizar seleção indireta no PMV.
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A mancha bacteriana causada por Xanthomonas axonopodis é uma das principais
bacterioses de viveiros de mudas clonais de eucalipto. É uma doença de difícil controle,
no qual o manejo envolve diferentes medidas visando a redução das fontes de inóculo e
as condições favoráveis à infecção. Desse modo, existe a necessidade em buscar novas
estratégias eficazes para integrar o manejo desse patógeno nos viveiros. Atualmente,
muitos são os estudos que visam combater diferentes microrganismos com o uso de óleos
essenciais. Um desses óleos que possui grande espectro de inibição de bactérias é o óleo
de Capim-Limão da Índia Oriental (Cymbopogon flexuosus). Deste modo, este trabalho
objetivou avaliar a capacidade de inibição de X. axonopodis, em condições in vitro,
utilizando o óleo de Cymbopogon flexuosus por meio de antibiograma. O teste foi feito
por meio da técnica de difusão em discos de papéis filtro (antibiogramas), avaliando oito
diluições do óleo essencial (100; 50; 25; 12,5; 10; 7,5; 5 e 2,5 % v/v). O experimento foi
conduzido em placas de Petri contendo meio de cultura Luria Bertani, sendo uma camada
sólida (20g L-1) e outra semissólida (8g L-1), esta última inoculada com uma suspensão da
bactéria X. axonopodis na concentração de 108 UFCmL-1. Três antibiogramas embebidos
com uma das diluições do óleo foram depositados na superfície do meio. O ensaio foi
realizado em delineamento inteiramente casualizado com oito diluições do óleo e cinco
repetições, sendo cada placa contendo os antibiogramas. Além disso, o teste apresentou
um controle positivo (Rifamicina) e um negativo sendo este e o próprio diluente
(DMSO). Os halos de inibição formados foram medidos 24h após a montagem do
experimento. O controle negativo não apresentou efeito de inibição, conforme esperado.
O controle positivo apresentou maior efeito de controle sobre a bactéria, com média de
26,93 mm, diferenciando-se de todos os tratamentos. Dentre as diluições avaliadas, a de
12,5% v/v configurou-se como a concentração mínima inibitória, com diâmetro médio
dos halos de inibição de 7,53 mm. Entretanto, ela não diferiu pelo teste de Tukey em
nível de 5% da diluição de 25%, indicando que o aumento da concentração do óleo não
expressa maior controle do crescimento do fitopatógeno. Verificou-se que diluições
inferiores à 12,5 não apresentaram inibição do crescimento do fitopatógeno e que as
diluições de 50 e 100% v/v sofreram com o fenômeno da volatilização o que pode
explicar no efeito negativo no controle do fitopatógeno.
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Palavras-chave: Sclerotinia sclerotiorum, Nicotiana tabacum, Diagrama da área
padrão
O mofo branco causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum é uma importante
doença que afeta a cultura do tabaco (Nicotiana tabacum), reduzindo seu potencial. Os
dados sobre a quantificação de doenças são importantes em seu manejo para avaliar
diferentes medidas de controle. Sendo assim, este estudo teve como objetivo desenvolver
e validar uma escala diagramática para auxiliar na avaliação visual da incidência do mofo
branco no tabaco. Para isso, o experimento foi realizado com três replicatas biológicas e
três replicatas técnicas, onde 9 discos foliares de 63 cultivares foram armazenados em
caixas contendo espuma fenólica embebida em solução nutritiva Hoagland's. Discos de 5
mm contendo micélio do isolado fúngico UFLA 27 foram adicionados à área central dos
discos foliares, e as caixas foram armazenadas a 20ºC por uma semana. A progressão da
doença e o crescimento do patógeno foi fotografado e avaliado usando o software de
análise de imagem QUANT®, considerando as lesões necróticas e a região branca com
massa micelial para quantificar a gravidade da doença. Seis níveis de gravidade da doença
foram estabelecidos para compor a escala diagramática de acordo com a lei de acuidade
visual de Weber-Fechner. Para sua validação, seis avaliadores estimaram visualmente a
severidade da doença utilizando imagens com vários níveis de infecção de mofo branco,
uma vez sem a escala e duas vezes com a escala, considerando os seis níveis de severidade
da doença. Comparações entre avaliações dos avaliadores (usando a correlação de
Pearson) indicaram aumento do valor de r de 0,38 (sem escala), para 0,84 e 0,74 para a
primeira e segunda avaliações pela escala, respectivamente. A precisão dos avaliadores
(usando o Coeficiente de Correlação de Lin) também aumentou de 0,85 (sem escala), para
0,95 e 0,93 entre as avaliações usando a escala. Dessa forma, a escala diagramática
proporcionou aumento na precisão e consistência das avaliações visuais para mofobranco em tabaco, consistindo em uma ferramenta que pode ser utilizada de modo rápido
e fácil em diversas situações, proporcionando resultados precisos, exatos e reproduzíveis.
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Palavras-chave: Solanum tuberosum; famílias clonais; tolerância ao calor.
Temperaturas elevadas afetam diretamente o metabolismo das plantas, no caso
característico da batata, altas temperaturas não só restringem a síntese de fotoassimilados
como também a sua distribuição aos tubérculos. Não é apenas a produtividade a afetada
pelo calor, o estresse térmico provoca deformações morfológicas que implicam em perda
de qualidade, aos olhos do consumidor. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a
relação dos distúrbios fisiológicos de 12 famílias clonais, afim de verificar se alguma
família possui uma maior predisposição ao distúrbio. Foram avaliados 313 clones
oriundos do Programa de Melhoramento deBatata da Universidade Federal de Lavras
(PROBATATA/UFLA), juntamente com as testemunhas Ana e CBM 16-16, totalizando
315 tratamentos. Estes clones foram originados de 12 famílias clonais. O ensaio foi
instalado na safra das águas no períodode novembro de 2020 a fevereiro de 2021 e os
tratos culturais foram semelhantes ao adotado por produtores da região. O delineamento
adotado foi o parcialmente replicado com 25% dos tratamentos com duas repetições e os
demais com apenas uma observação. As parcelas experimentais foram constituídas de
cinco plantas no espaçamento de 0,80 m entre linhas e 0,30 m entre plantas. A avaliação
de distúrbio foi realizada para embonecamento e rachaduras. Foi realizada uma análise
descritiva dos dados no software R, relacionando os distúrbios a cada família. Os
resultados obtidos mostram que em comparação com as testemunhas Ana (34,92%) e
CBM16-16 (35,48%), as famílias mostraram uma baixa porcentagem de distúrbios. As
famílias RPC01 (9,37%), RPC02 (7,26%), RPC04 (8,41%), RPC05 (6,16%) e RPC06
(8,16%) destacaram-se por apresentar uma porcentagem ainda mais baixa evidenciando a
tolerância ao calor. A seleção de clones dentro das famílias mais tolerantes e responsivos
às melhorias na temperatura, e adaptação ampla, parece ser a melhor estratégia, pois
possibilita a obtenção de clones que suportam as oscilações do ambiente. Portanto, as
cinco famílias que destacaram-se pela baixa porcentagem de distúrbios fisiológicos tem
maior potencial para seleção de clones tolerantes ao calor, podendo-se dar maior enfoque
à seleção dentro destas famílias.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

889

Distúrbios fisiológicos associados a formato de tubérculos em
batata
Vinicius Samuel Martins¹, Leticia Novais Padua², Bruna de Oliveira Silva3,
MilenaQueiroz Moreira4, Roberto Henrique de Lima Ribeiro5, Tiago de Souza
Marcal6
123456

Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa
Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil
{vinicius.martins2, leticia.padua1, bruna.silva22,
milena.moreira1, roberto.ribeiro,} @ estudante.ufla.br
tiago.marcal@ufla.br

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., tolerância ao calor, segmentos da batata.
A batata é o terceiro alimento mais consumido no mundo. A hortaliça é cultivada em
países de clima temperado subtropicais e tropicais. No Brasil são utilizadas cultivares
dos EUA e Europa que apresentam clima mais ameno. Neste intuito, o clima tropical
apresenta temperaturas mais elevadas associadas a fatores bióticos e abióticos,
ocasionando distúrbios fisiológicos em tubérculos de batata, bem como redução em
rendimento e qualidade. O objetivo do trabalho foi investigar a associação de distúrbios
fisiológicos (DF) e formato de tubérculos (FT) na cultura da batata. Foram avaliados
313 clones de batata oriundos de 12 famílias clonais, do Programa de Melhoramento
de Batata-UFLA, e as cultivares Ana e CBM 16-16. O ensaio foi realizado na safra
verão de 2020/21, o manejo adotado de acordo com recomendações técnicas da cultura.
O delineamento adotado foi o parcialmente replicado com 25% dos tratamentos com
duas repetições e os demais com apenas uma observação. As parcelas experimentais
foram compostas de cinco plantas no espaçamento de 0,80 m entre linhas, 0,30 m entre
plantas e 0,5 m entre parcelas. A avaliação de DF foi realizada para número de
tubérculos embonecados (NTE) e rachados (NTR), atribuindo a soma das variáveis para
atribuir o nível do distúrbio (baixo, moderado e alto). Para FT foi atribuída uma nota
média detrês avaliadores, sendo FT ≤ 2: tubérculos arredondados; FT entre 2 e 3:
ovalados e FT ≥ 3: alongados. Foi realizada uma análise descritiva investigando à
associação dos caracteres FT e DF no ambiente R. Os resultados evidenciam uma
associação entre FT eDF. Foram observados uma frequência relativa de 10, 29 e 61 (%)
de NTE e para NTR 2, 21 e 71 (%), para os níveis alto, moderado e baixo,
respectivamente. O formato alongado apresentou o maior NTE, seguido de NTR, com
variação entre 96 (nível altode DF) e 738 NTE (baixo) e 9 (alto) à 179 (baixo) para
NTR. O formato arredondado apresentou a menor variação de NTE e NTR para todos
os níveis de DF e não apresentou distúrbio para o nível alto. Contudo, segmentos com
formato alongado (in natura e palito), devem padecer de DF na safra verão. Não foi
observado associação entre DF alto e formato arredondado, evidenciando ser promissor
o cultivo deste segmento na safra verão.
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Palavras-chave: Coffea arabica, Lin e Binns, interação genótipos x ambientes.
No Brasil, as regiões cafeeiras são bem distintas, cada uma com características ambientais
definidas, que influenciam o comportamento das cultivares. Desta forma, uma importante
etapa nos programas de melhoramento do cafeeiro é avaliar a estabilidade dos genótipos
com potencial de uso para os produtores nas variadas regiões. Sendo assim, o presente
estudo teve como objetivo avaliar a estabilidade para a produção de grãos de 24 cultivares
de café (Coffea arabica) resistentes a ferrugem do cafeeiro em quatro cidades no estado
de Minas Gerais. Os dados utilizados foram referentes a quatro safras (2008, 2009, 2010
e 2011) em quatro localidades (Lavras, Campos Altos, Patrocínio e Turmalina), no
delineamento de blocos casualizados (DBC) com três repetições. Foi avaliada a produção
de grãos em sacas de 60 kg de café beneficiado/ha-1. A metodologia de Lin e Binns (1988)
foi utilizada para estudar a estabilidade das cultivares frente aos vários ambientes e safras.
Esse método permite identificar quais cultivares se aproximam do máximo na maioria
dos ambientes. Como resultado, observou-se efeito significativo pelo teste de F (5%) para
as fontes de variação cultivares, safras e para a interação genótipos x ambientes,
mostrando que o comportamento das mesmas não foi consistente frente aos diferentes
locais e safras. De acordo com o método proposto por Lin e Binns as cultivares com
maior estabilidade foram Oeiras MG 6851, Paraíso H419-1, Catiguá MG 2 e IPR 103,
enquanto que as com menor estabilidade foram IPR 98, Obatã, Catiguá MG 1 e Pau Brasil
MG 1. Além disso, para esse conjunto de dados, Campos Altos e Lavras foram
considerados ambientes desfavoráveis, com uma produtividade média de 30 e 35
sacos/ha-1, respectivamente. Contudo a cultivar Palma II apresentou boa estabilidade
nesses ambientes. Já Patrocínio e Turmalina foram considerados ambientes favoráveis
com uma produtividade média de 36 e 43 sacos/ha-1, respectivamente. Nesses ambientes
a cultivar IPR 103 apresentou uma boa estabilidade.
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Palavras-chave: Oryza Sativa L., Melhoramento genético, Ganho com a seleção.
A maioria dos caracteres de interesse agronômico que os melhoristas trabalham
são de natureza quantitativa e são muito influenciados pelo ambiente. Dessa forma, o
sucesso com a seleção em apenas um ciclo é muito difícil. Uma boa estratégia para
acumular alelos favoráveis é a realização da seleção recorrente. Contudo, para assegurar
o sucesso do emprego desta estratégia é de fundamental importância estimar os
parâmetros genéticos e fenotípicos, pois auxiliam os melhoristas na seleção eficiente
dos genótipos superiores. Diante disso, objetivou-se estimar parâmetros genéticos e
fenotípicos entre progênies de meios irmãos S2 da população CNA9/5/1 de seleção
recorrente de arroz de terras altas, quanto aos atributos agronômicos visando a
recombinação da população. A população utilizada neste trabalho foi a CNA 9, onde
sua síntese iniciou-se em 1992/1993 e já foi submetida a cinco ciclos de seleção
recorrente. Foram avaliados, 42 progênies MIS2 e 6 testemunhas, compreendidas na
safra 2020/2021, na Fazenda Capivara da Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de
Goiás (GO). O delineamento utilizado foi alfa-látice triplo 8x6 e parcelas constituídas
por 4 linhas de 3 metros. Foram avaliados os caracteres dias para o florescimento (DF),
altura de plantas (ALT) e produtividade de grãos (PROD). Os dados foram analisados
por meio da abordagem de modelos mistos. As estimativas de acurácia variaram de 94%
(PROD); 82% (ALT) e 95% (DF). O coeficiente de variação ambiental também variou
de 11%94% (PROD); 5% (ALT) e 14% (DF). Já as estimativas de variância genotípica
variaram de 682722.9 (PROD); 32.74 (ALT) e 8.69% (DF). Esses resultados indicam
que houve boa precisão experimental e, também, a princípio, a existência de
variabilidade genética entre as progênies. As estimativas de herdabilidade indicam a
confiabilidade do valor fenotípico como indicador do valor genotípico e variaram de
0.90 (PROD); 0.69 (ALT) e 0.93 (DF). A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir
que a seleção recorrente vem sendo eficiente para a redução de dias de florescimento e
altura de plantas, aliado ao aumento da produtividade de grãos.
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A planting densities experiment was carried out in field 6 of the Chókwè Agricultural
Station, in an area of 306.25 m, whose central objective was to evaluate the response of the
number of seedlings per hole in the yield components and in the grain yield of the cultivar
Rice (Oryza sativa L.), var. Tumbeta, in Chókwè climatic conditions, when submitted to the
difference in the number of seedlings per hole. The experiment was conducted in the hot
season and was based on a randomized-complete blocks design, where only 1 factor
(number of seedlings per hole) was evaluated, with 10 levels (treatments) and 3 replicates.
The treatments consisted of the number of seedlings per hole, varying from 1 to 10. The
spacing used was (30 x 11) cm. The results of the test showed that the number of seedlings
per hole positively influences the yield components and yield of the grain. Just as grain
yield is positively influenced by its yield components. Rice planted at a density of 2 to 10
seedlings per planting hole does not differ statistically from one another and is the best
agronomic treatments, unlike when one seedling per planting hole is planted, which is the
worst of all treatments due to the low yield of the grain.
The economically viable treatment was P4 (4 seedlings per planting hole).
Acknowledgement: Agricultural Research Institute of Mozambique and also CNPq for
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Palavras-chave: Brachiaria, forrageira, marcadores moleculares.
O gênero Urochloa apresenta notável importância para a agropecuária de países tropicais
e subtropicais, pois algumas de suas espécies são amplamente cultivadas como forrageiras
para a bovinocultura. Com o objetivo de obter novas cultivares e explorar a variabilidade
genética de genótipos apomíticos, uma das estratégias de melhoramento envolve a
realização de cruzamentos interespecíficos, com destaque para as espécies Urochloa
ruziziensis, Urochloa brizantha e Urochloa decumbens, que formam o complexo agâmico
‘brizantha’. Os cruzamentos são viabilizados a partir da poliploidização artificial de U.
ruziziensis, que é usada como parental feminino. O melhoramento via hibridação
necessita do desenvolvimento de métodos seguros para a identificação dos híbridos e dos
parentais masculinos apomíticos envolvidos nos cruzamentos. Diante disso, o objetivo
deste estudo foi identificar os genitores de três potenciais híbridos de Urochloa, 1F/21,
7F/153 e 10F/V5, através de marcadores microssatélites (SSRs). Foram testados oito
marcadores SSRs descritos na literatura. O DNA genômico dos híbridos e parentais foram
amplificados por PCR e os produtos verificados em gel de agarose 3%. Dois primers
apresentaram amplificações inespecíficas em todos os genótipos. Três primers não
geraram polimorfismos e, portanto, não foram informativos. Os produtos dos primers
Bh_004, Bh_015 e Bh010 foram polimórficos para alguns genótipos e indicam que U.
brizantha cv. Piatã e U. brizantha cv. Xaraés são os parentais doadores de pólen dos
híbridos 7F/153 e 10F/V5, respectivamente. O híbrido 1F/21 não apresentou
polimorfismos que permitissem identificar o doador de pólen desse genótipo, apesar de
se confirmar a condição híbrida pela presença de alelos que não estão presentes no genitor
feminino. Testes adicionais envolvendo outros primers SSRs devem ser realizados a fim
de se obter outras marcas informativas.
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Palavras-chave: Melhoramento de café, medidas repetidas, modelos mistos.
No cafeeiro, são necessários vários anos de avaliação para estimar o potencial
produtivo a partir de medições em uma mesma parcela, gerando dados longitudinais no
tempo. Os métodos tradicionais de análises assumem homogeneidade de variâncias e
covariâncias, não sendo o modelo mais adequado para a análise de medidas repetidas. O
objetivo do trabalho foi verificar a influência da modelagem da matriz residual e
genética na seleção de progênies de Coffea arabica. Foram avaliadas 18 progênies de
Catuaí x Mundo Novo e sete testemunhas sob seis colheitas em delineamento de blocos
completos casualizados com quatro repetições e parcela de seis plantas, na área
experimental da EPAMIG em Capelinha-MG. Os dados de produtividade (sc/ha) foram
analisados pela abordagem de modelos mistos. As estruturas de variância-covariância
residuais foram modeladas primeiramente, e a partir da melhor estrutura da matriz
residual (R), foi selecionada a melhor matriz para os efeitos genéticos (G). Por meio do
Bayesian Information Criterion (BIC), identificou-se o modelo que melhor se ajusta aos
dados. A influência dos modelos no ranqueamento foi verificada por meio da correlação
classificatória de Spearman entre os valores genéticos preditos (BLUP’s) considerando
os diferentes modelos, além do índice de coincidência, com uma intensidade de seleção
de 30%. As análises foram realizadas pelo software Asreml-R. O modelo de matriz
simetria composta, com variâncias heterogêneas (CSH), foi selecionada como a melhor
estrutura para o resíduo e a estrutura autoregressiva (AR1) para a matriz genética, de
acordo com o BIC, evidenciando não ser uma boa estratégia assumir variâncias e
covariâncias como homogêneas (CS). A correlação de Spearman entre os BLUP’s do
modelo com variâncias-covariâncias homogêneas e o modelo que melhor se ajustou aos
dados (CSH (R) AR1 (G)) foi de 0,43. Já o índice de coincidência entre estes modelos
foi de 17%, demonstrando uma alteração no ordenamento das melhores progênies.
Portanto, estes resultados enfatizam a importância em verificar qual estrutura de
variância-covariância melhor se ajusta aos dados, devido ao impacto na seleção.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

896

Padrão de hibridização genômica entre Festuca ulochaeta
Steud e Festuca arundinacea Schreb
Yasmim Dutra Santos1, Marco Túlio Mendes Ferreira1, Vânia Helena Techio1
1

Programa de Pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas Departamento de Biologia - Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa
Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
yasmim.santos@estudante.ufla.br; 201626325@estudante.ufla.br;
vhtechio@ufla.br
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temperado

Atualmente, são descritas 643 espécies para o gênero Festuca que estão
distribuídas em quase todos os continentes. Festuca ulochaeta Steud é uma espécie
nativa do Brasil com (2n=6x=42), e que, apesar de possuir cariótipo descrito, ainda
carece de estudos que possam contribuir para o conhecimento da variabilidade
(cito)genética e molecular e também que permitam uma correlação com as espécies de
importância econômica. Por outro lado, Festuca arundinacea Schreb é uma das espécies
mais cultivadas e estudadas do gênero, com 2n=6x=42 (genoma FpFpFgFgFg’Fg’ ou
AABBCC) proveniente do cruzamento entre Festuca glaucescens Hegetschw.
(2x=4x=28, FgFgFg’Fg’ou BBCC) e Festuca pratensis Huds. (2n=2x=14, FpFp ou
AA). Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a relação genômica entre F.
ulochaeta e F. arundinacea cv Rizomat usando a técnica hibridização in situ genômica
(GISH). Para a obtenção de metáfases, raízes de F. arundinacea foram coletadas e
previamente tratadas com colchicina 0,1% por 24h. As paredes das células
meristemáticas foram digeridas em um mix enzimático a 37°C por 1h e 40 min e as
lâminas foram preparadas por meio da técnica de secagem ao ar. Para a GISH, foram
utilizados os DNAs genômicos (gDNA) de F. ulochaeta e F. pratensis marcados com
digoxigenina 12-dUTP e biotina 16-dUTP, respectivamente. As sondas genômicas de F.
ulochaeta e de F. pratensis marcaram distintamente 14 cromossomos de F.
arundinacea. Não houve sobreposição entre as duas marcações, o que indica baixa
homologia entre o genoma Fp (ou genoma A) de F. pratensis e os genomas presentes
em F. ulochaeta. O padrão de hibridização evidenciado em F. arundinacea sugere que
os genomas Fg e/ou Fg’ também podem estar presentes ou apresentam alta homologia
com o/os genoma/s de F. ulochaeta.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

897

Parâmetros genéticos em cedro australiano
Heloisa Guimarães Santos1, Lucas Rodrigues Rosado1, Gustavo Pucci Botega1,
Regis de Castro Carvalho1, Thiago Vilela Tristão1, Sebastião Carlos da Silva
Rosado1, Flávia Maria Avelar Gonçalves1
1

Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

{heloisa.santos, gustavo.botega thiago.tristao1}@estudante.ufla.br,
lucasrorosado@gmail.com, {regis.carvalho, scrosado, avelar}@ufla.br

Palavras-chave: Teste de progênies, Toona ciliata, Melhoramento genético.
A Toona ciliata M. Roem var. australis, popularmente conhecida como cedro
australiano é uma espécie promissora para suprir a demanda de madeira serrada em
virtude da sua extraordinária qualidade, com destaque para a cor, durabilidade e
granulação. Contudo, os estudos para a espécie são ainda incipientes. Os objetivos
foram estimar os parâmetros genéticos e correlações para caracteres de diâmetro à altura
do peito (DAP) e altura (HT) em teste de progênies de cedro australiano em várias
idades. Para isso, foram avaliadas 66 progênies de 12 procedências pertencentes à
empresa Bela Vista Florestal. As progênies foram avaliadas quanto ao DAP e HT em
quatro idades, 31, 54, 74 e 99 meses. O experimento foi implantado no delineamento
experimental de blocos completos casualizados, com três repetições e 16 plantas por
parcela. Foram estimados parâmetros genéticos e correlações fenotípicas e genotípicas
para todas as idades e entre os caracteres. Constatou-se a partir do teste de razão de
verossimilhança diferenças significativas a 1% de probabilidade (p<0,01) para DAP e
HT nas diferentes idades. As estimativas dos componentes de variância genética aditiva,
variância fenotípica individual e a variância residual tiveram tendência a apresentarem
valores mais elevados em idades mais avançadas para ambos os caracteres. O
coeficiente de determinação devido ao ambiente comum da parcela variou de 8,8 a 12%
para HT e 1,8 a 6% para DAP. A amplitude de variação da herdabilidade para HT foi de
menor magnitude e mais estável (0,38 a 0,30) no decorrer do tempo do que para o DAP
(0,36 a 0,15). O coeficiente de variação genética individual apresentou estimativas
maiores do que da variação genotípica entre progênies para ambos os caracteres. As
correlações foram altas e positivas para todos os caracteres e em diferentes idades.
Conclui-se que é possível obter ganhos genéticos com a seleção para ambos os
caracteres entre e dentro das progênies, contudo a seleção dentro de progênies deve
permitir maior ganho do que a seleção apenas entre progênies. Evidencia-se pelas
correlações obtidas que a seleção a partir dos 31 meses é eficiente e que a seleção de um
caráter deve levar a consistentes respostas indiretas no outro caráter.
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Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., feijão andino, linhagens.
Os feijões andinos são pouco produzidos e consumidos no Brasil, no entanto, a
maior parte do feijão produzido no país é destinada ao abastecimento do mercado interno
e somente uma pequena parcela do feijão é exportada. Entretanto, os feijões especiais
apresentam uma maior aceitação no exterior e são comercializados a preços muito
superiores aos feijões mesoamericanos. Esse trabalho teve por objetivo avaliar o potencial
de linhagens de feijão de grãos especiais com intuito de identificar genitores para
hibridação. Realizaram-se dois experimentos, nas safras “seca” e “águas” de 2020, no
município de Lavras-MG. Foram avaliadas 65 linhagens de feijão de grãos especiais no
delineamento de blocos ao acaso com três repetições e parcelas de duas linhas de dois
metros quanto a arquitetura e altura de plantas, severidade do crestamento bacteriano e
produtividade de grãos em kg.ha-1. As características avaliadas nos experimentos foram
submetidas às análises individuais e conjunta de variância e aplicado o teste de ScottKnott para agrupar as médias das linhagens avaliadas. Para produtividade de grãos foi
estimado o Pi na análise de adaptabilidade proposta por Lin e Binns. O efeito de interação
linhagens por safras foi significativo para todas as características, exceto para severidade
do crestamento bacteriano, enquanto que o efeito de linhagens foi significativo para todos
os caracteres na análise conjunta de variância. Nas análises individuais verificaram-se
diferenças significativas entre as linhagens para todos caracteres avaliados nas duas
safras, porém não se observaram linhagens resistentes a crestamento bacteriano. As
linhagens WAF75 e A195 foram alocadas no grupo de maior altura e com melhor
arquitetura de plantas nas duas safras. Ademais, as linhagens A195 e CAL143
apresentaram médias de produtividade elevadas em ambas as safras avaliadas e menor
valor de Pi. Sendo assim, estas linhagens apresentam maior potencial para hibridação.
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Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., melhoramento genético, Jinks e Pooni.
Os feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) do tipo comercial vermelho apresenta
grande importância socioeconômica no Estado de Minas Gerais, especialmente na Zona
da Mata Mineira. A produção e consumo de feijão vermelho cresceu consideravelmente
nos ultimos anos na mesorregião do Campos das Vertentes. Para atender a estas
demandas as Universidades Federais de Lavras e de Viçosa tem se dedicado ao
melhoramento do feijoeiro deste tipo comercial. Assim, o objetivo com este trabalho
foi avaliar o potencial de populações F2 de feijão vermelho quanto a arquitetura de
plantas e produtividade de grãos. Um conjunto de seis populações segregantes F2
oriundas de um dialelo completo entre 3 linhagens de feijão vermelho (BRSMG Marte,
Ouro Vermelho e CIAT 17) e uma de feijão carioca (BRSMG UAI) foram avaliadas em
um experimento, na safra “seca” de 2021, no Centro de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico da UFLA. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao
acaso com três repetições e parcelas de duas linhas de quatro metros. De cada parcela
foram mensuradas 15 plantas quanto ao diâmetro do hipocótilo (DH) e a produtividade
de grãos por planta. Foi realizada a metodologia de Jinks e Pooni (1976), para
quantificar a probabilidade (PSP) para cada população de se obter linhagens superiores
a cultivar BRSMG Marte. As populações CIAT17 x BRSMG UAI, BRSMG UAI x
BRSMG Marte e Ouro Vermelho x BRSMG Marte demonstraram elevado valor de PSP
e notas baixas para arquitetura de plantas no experimento, o que indica que estas tem
potencial para extração de linhagens superiores a cultivar BRSMG Marte. Já CIAT17 x
BRSMG UAI, CIAT17 x BRSMG Marte e BRSMG UAI x Ouro Vermelho tem
potencial quanto a produtividade de grãos por apresentar elevados valores de PSP e
maiores produtividades médias no experimento. Portanto, verifica-se que existem
populações segregantes com potencial para extração de linhagens superiores a BRSMG
Marte tanto para arquitetura de plantas quanto para produtividade de grãos.
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Palavras-chave: Variabilidade genética, Coffea arabica, qualidade de bebida.
A degradação térmica da trigonelina no processo de torra dos grãos de café gera
compostos desejáveis para formação de aroma e sabor para bebida e seus maiores níveis
são encontrados em Coffea arabica. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar genótipos
de C. arabica quanto à classificação sensorial, a relação entre os teores de trigonelina
com a qualidade de bebida e o padrão de expressão do gene que codifica a enzima
EC2.1.1.7, precursora da síntese de trigonelina. Frutos de seis genótipos com variações
fenotípicas discrepantes, oriundos de um programa de melhoramento genético da
cultivar Mundo Novo para qualidade de bebida, e duas cultivares controle (Mundo
Novo e Catuaí) foram coletados em estádio cereja e secos pelo processo natural, para
realização das análises químicas e sensoriais. Para a expressão gênica via RT-qPCR,
parte dos frutos coletados foram colocados em nitrogênio líquido. A classificação
sensorial foi realizada de acordo com a metodologia Specialty Coffee Association (SCA)
e a quantificação de trigonelina pela metodologia de cromatografia líquida de alta
eficiência. A análise da expressão do gene precursor da síntese de trigonelina utilizou o
sistema de detecção SYBR® Green. A expressão relativa foi calculada por meio do
método ΔΔCT, e para os cálculos da razão de expressão e de intervalos de confiança
utilizou-se modelo linear misto. O teor de trigonelina foi maior na cultivar Mundo
Novo, diferindo significativamente dos demais genótipos. Da mesma forma, a expressão
gênica foi maior e significativa nesta cultivar. Na avaliação sensorial, Mundo Novo foi
alocada no grupo com as menores pontuações entre 83,66 e 84,16, enquanto o genótipo
7 se enquadrou no grupo que apresentou a maior pontuação 87,50. Assim, conclui-se
que para estes genótipos de café arábica, o teor de trigonelina avaliado nos grãos crus de
café não está diretamente relacionado com a qualidade sensorial do café.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq, FAPEMIG e
EPAMIG.

901

Reação de resistência de cultivares de trigo à ferrugem-dafolha
Camila Helena Teixeira1; Alan Diego Rosário Chaves1; Maiara Oliveira
Fernandes1, Giovane Bruno Savioli1; Aurinelza Batista Teixeira Condé2; José
Airton Rodrigues Nunes1
1

Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brazil

2

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) SUL

Rodovia Lavras/Ijaci, Km 02, Lavras – MG, Caixa Postal 176, CEP 37200-970, Lavras,
MG.
{camila.teixeira3; alan.chaves1; maiara.fernandes1;
giovane.savioli}@estudante.ufla.br,aurinelza@epamig.com.br;
jarnunes@ufla.br

Palavras-chave: Triticum aestivum; Puccinia triticina; Resistência genética.

A ferrugem-da-folha do trigo, causada pelo fungo Puccinia triticina, é uma das
principais doenças que acometem a cultura, podendo ocasionar grandes perdas em
produtividade. A suscetibilidade das plantas à doença é variável entre cultivares, em razão
da resistência genética. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a reação
de resistência de cultivares de trigo à ferrugem-da-folha. O experimento foi implantado
na Fazenda Muquém/UFLA, localizada em Lavras – MG, no delineamento experimental
alfa-látice triplo avaliando 78 linhagens de trigo. A avaliação da severidade da doença
foi realizada com base na escala diagramática de Alves et al. (2015). Foi realizada análise
de variância para as notas obtidas com recuperação da informação interblocos ao nível de
5% de significância. As médias ajustadas foram agrupadas de acordo com o teste de ScottKnott e foi elaborado um mapa de incidência de ferrugem na área, por meio do software
R. Houve diferença significativa entre as respostas das cultivares à ferrugem. O teste de
Scott-Knott agrupou as médias ajustadas em dois grupos, sendo que 26 cultivares
apresentaram maior média de incidência e 52 uma menor média. O mapa de incidência
evidencia que a distribuição do inóculo não foi uniforme, sendo área limítrofe a outro
plantio experimental de trigo, em estádio de desenvolvimento mais avançado, o que
contribuiu para a maior incidência de ferrugem em parte da área. Desta forma, infere-se
que as condições ambientais da área influenciaram a resposta das cultivares à ferrugemda-folha do trigo, mas permitindo a identificação de cultivares que associam resistência
genética à ferrugem.
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Palavras-chave: Glycine max, irradiação, dose ideal
A irradiação ionizante em plantas é uma estratégia utilizada para induzir mutações e,
assim, criar variabilidade genética em espécies de interesse. Essa técnica pode resultar
em inibição do crescimento, alteração do metabolismo, anomalias morfológicas,
mutações e morte do indivíduo. O teor de radiação suportado por um embrião vegetal
depende da espécie, sendo necessário conhecer a dose ideal de irradiação. Essa dose
provoca uma redução de 50% na expressão da característica de interesse que será
avaliada na população estudada, dose esta denominada de GR50. Para esse trabalho,
utilizamos a soja (Glycine max (L.) Merrill), que é uma das culturas de maior
importância econômica e social cultivada atualmente no mundo, muito em função de
seus teores de proteína e óleo. Também movimenta muitos recursos econômicos em sua
cadeia produtiva. Também as informações acerca da dose ideal de radiação para
indução de mutação em soja são escassas. O objetivo deste trabalho foi quantificar a
sensibilidade da soja à radiação gama através de 10 doses de irradiação mais o grupo
controle, utilizando uma fonte de 60Co. Para irradiação foi usado o irradiador
Gammacell modelo 220. As sementes da cultivar de soja NS 7709IPRO foram plantadas
em bandejas em casa de vegetação no Departamento de Biologia da UFLA em
experimento conduzido no delineamento inteiramente casualizado. Foram mensurados
os caracteres comprimento do epicótilo e do hipocótilo e o teor de clorofila em
plântulas. Os dados foram analisados pelo método da análise de variância e o efeito da
dose de irradiação estudado por meio da técnica da regressão. As diferentes doses de
radiação afetaram as características estudadas (P < 0,05). Pelos modelos de regressão,
pode-se observar que a dose que chega ao GR50 ficaria entre 200 e 300 Gy.
Área do trabalho: Genética e Melhoramento de Plantas
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Palavras-chave: Adaptabilidade, estabilidade, híbridos topcrosses, Zea mays L.
O aumento do consumo mundial e a limitação da expansão de áreas agricultáveis
evidencia a necessidade do aumento da produção de grãos nas áreas já exploradas.
Objetivou-se selecionar linhagens de milho em esquema top-cross quanto a sua
produtividade, adaptabilidade e estabilidade. O experimento foi realizado no Centro de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal
de Lavras (UFLA), no município de Lavras, Minas Gerais. Foram avaliadas 94
linhagens, cruzadas em esquema top-cross com uma população testadora, oriunda do
sétimo ciclo de seleção recorrente recíproca do Programa de Melhoramento de Milho da
UFLA. Como testemunhas foram utilizados cinco híbridos comerciais (SHS 5560
PRO2, SHS 7939 PRO2, NS 45 VIP3, HL 1767 PRO2 e BM 790 PRO2) e a população
testadora. Conduzidos no ano agrícola 2020/2021, em duas épocas de plantio, novembro
e dezembro. Utilizou-se o delineamento experimental em látice simples 10x10, e as
parcelas foram constituídas por duas linhas de 2 m, totalizando 16 plantas por parcela.
Foi avaliado o caráter produtividade de grãos (PROD) em ton/ha, corrigido para 13% de
umidade. Realizaram-se as análises de variância individuais e conjunta e o teste de
comparação de médias Tukey. Verificada a interação genótipos x ambientes procedeu-se
à análise de adaptabilidade e estabilidade por meio do método de GGEBiplot, com o
auxílio do software R. O teste de média demonstrou que a primeira época de plantio foi
superior a segunda, e quanto aos híbridos topcrosses o tratamento 218 foi superior aos
demais, apresentando uma produção de 17 mil ton/ha, seguido dos hibrídos 215, 497,
123, 322 e 367 que foram superiores ao híbrido comercial SHS 7939. Os híbridos
topcrosses 218, 123 e 367 apresentaram adaptabilidade específica para a primeira época
de plantio, com melhores condições climáticas, enquanto o híbrido 215 apresentou
adaptabilidade específica para a segunda época. Os híbridos 497 e 322 apresentaram
maior estabilidade que os demais. Conclui-se que existe variabilidade genética entre os
híbridos topcrosses para a característica avaliada indicando ser possível a seleção de
linhagens superiores. O esquema top-cross permite identificar as linhagens mais
produtivas, adaptáveis e estáveis, dando subsídios para a continuação do programa de
melhoramento no desenvolvimento de híbridos superiores aos existentes no mercado.
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Palavras-chave: Glycine max (L.) Merril, melhoramento genético, correlação.
A soja é a cultura mais cultivada do Brasil, e sua expansão se dá principalmente
devido ao melhoramento genético que contribuiu com o lançamento de cultivares de
adaptabilidade a diversas regiões do país e com alta produtividade de grãos. Os
programas de melhoramento focam na seleção simultânea de caracteres para ranquear
os melhores genótipos. O estudo da associação entre caracteres possibilita um melhor
entendimento das relações existentes o que é pré-requisito para uma boa acurácia na
seleção de genótipos superiores. Diante desse cenário, objetivou-se elucidar as
correlações genéticas entre os caracteres maturação absoluta, produtividade e teor de
proteína nos grãos. Os experimentos foram conduzidos nos munícipios de Lavras e
Ijaci, estado de Minas Gerais, nos anos agrícolas 2018/19 e 2019/20. Foram utilizadas
progênies segregantes obtidas de populações F2. As progênies F2:3 e F2:4 foram avaliadas
em delineamento de blocos incompletos (DBI) em látice simples 13x13 e látice
retangular triplo 9x10, respectivamente. Em F2:3, as parcelas foram constituídas de 1
linha de 2,0 metros espaçadas em 0,6 m e, em F2:4, com 2 linhas de 3,0 metros
espaçadas em 0,6 m. Ambas as semeaduras foram realizadas manualmente no final de
outubro. Os caracteres avaliados foram: maturação absoluta, produtividade de grãos e
teor de proteína nos grãos. As análises do teor percentual de proteína foram realizadas
pela técnica Espectroscopia no Infravermelho Próximo com leituras em triplicata. Os
dados foram analisados com auxílio do software R, via abordagem de modelos mistos.
Os resultados permitem inferir que há variabilidade genética entre as progênies para
maturação absoluta e produtividade, e que a associação entre os caracteres avaliados foi
de baixa magnitude. É possível obter genótipos precoces e produtivos.
Agradecimentos
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Palavras-chave: ambientipagem, biovariáveis, fatores ambientais.
O conhecimento da influência de variáveis ambientais sobre a produtividade pode
melhorar a capacidade preditiva dos efeitos da interação GxA e, com isso, melhorar a
resolução e eficiência da recomendação de cultivares. O objetivo do trabalho foi
modelar a magnitude da influência de variáveis edafoclimáticas na produtividade de
madeira de seis clones de eucalipto para o mapeamento da adaptabilidade desses
genótipos com base em sistema de informação geográfica (SIG). Para isso, foram
utilizados dados de inventário de 13483 talhões de florestas plantadas em quatro
unidades florestais da Suzano S.A. Os dados foram gentilmente cedidos pela empresa.
A modelagem dos efeitos das covariáveis geográficas e edafoclimáticas na
produtividade dos clones foi realizada via regressão de quadrados mínimos parciais
(PLS). Os dados de solo foram obtidos a partir do banco de dados SoilGrids. Os dados
climáticos de três bancos (INMET, NASA Power e WorldClim) foram comparados
quanto às suas capacidades preditivas para cada clone pelo método leave-one-out. As
métricas avaliadas foram: coeficiente de determinação (R²); erro preditivo médio
(RMSE); e índice de concordância. O WorldClim foi considerado o banco mais
adequado. A partir desse banco foram elaborados mapas de produtividade para cada
clone com resolução de 5 km2. O mapa do genótipo vencedor indicou que o clone
CLZ003 possui uma adaptação ampla, ocupando cerca de 42,1% da região alvo. Dentro
de cada unidade florestal se destacaram o clone CLZ006 na Bahia e no Mato Grosso do
Sul (54,6% e 95,9% da área, respectivamente), CLZ003 em São Paulo (87,5%) e
CLZ004 no Maranhão (49,67%). As covariáveis que mais afetaram o desempenho dos
clones foram a precipitação anual, a precipitação do mês mais seco, temperatura
máxima do mês mais úmido e temperatura média do trimestre mais úmido. A
metodologia permitiu a identificação de covariáveis importantes para adaptabilidade de
diferentes genótipos e representa um potencial avanço na recomendação de cultivares.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da agência CAPES e da
empresa Suzano S.A.
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Palavras-chave: Melhoramento vegetal, ensaio de valor de cultivo e uso, cultivares
superiores.
Os incrementos de produtividade na cultura da soja ao longo dos anos são resultado dos
constantes esforços dos programas de melhoramento em disponibilizar cultivares mais
produtivas e adaptadas à diferentes regiões aos produtores. Uma das etapas para
obtenção de novas cultivares são os experimentos de Valor de Cultivo e Uso (VCU).
Entende-se como o valor intrínseco de combinação dos caracteres agronômicos da
cultivar com a sua utilização. Diante do exposto, realizou-se o presente estudo com o
objetivo de obter informações a respeito de linhagens de soja em clima tropical de
altitude avaliadas em um ensaio de valor de cultivo e uso. O experimento foi conduzido
em 6 ambientes (municípios de Lavras, Nazareno e Ijaci; Safras 2018/2019 e
2019/2020). Utilizou-se o delineamento experimental Alfa-Látice com três repetições.
Foram avaliadas oito linhagens selecionadas e quatro cultivares comerciais de diferentes
procedências como testemunhas. Avaliou-se os caracteres: dias para o florescimento,
dias para a maturação absoluta, índice de acamamento e produtividade de grãos. Os
dados obtidos foram submetidos à análise conjunta para os três ambientes com auxílio
do software R. Utilizou-se uma abordagem de modelos mistos sonde adotou-se a
estimativa da acurácia e do coeficiente de variação para precisão experimental. O
presente trabalho apresentou variância genética para os três caracteres estudados, e com
base nas predições (BLUP’s), foi possível identificar genótipos superiores. As
estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos apontaram acurácia alta para todos os
caracteres e em todos os ambientes estudados. Com base na análise de variância
conjunta, considerando os 6 ambientes avaliados, a interação genótipo x ambiente foi
significativa para os caracteres produtividade, dias para maturação, dias para o
florescimento e acamamento. Os tratamentos que apresentaram maior média de
produtividade foram os tratamentos 10 e 13, que correspondem respectivamente à
linhagem 10 (68,75 sc/ha) e à cultivar M6410 (72,71 sc/ha). Essas predições forneceram
subsídios para a seleção das linhagens, as quais poderão se tornar variedades comerciais
de soja e/ou serem usadas como genitores em cruzamentos futuros.
Agradecimentos
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Palavras-chave: Aquisição da escrita, estrutura silábica, encontros consonantais
tautossilábicos.
O presente trabalho elege como objeto de estudo as alterações ortográficas na produção
escrita de encontros consonantais tautossilábicos, ou seja, sílabas que possuem a
estrutura CCV (Consoante obstruinte + Consoante líquida + Vogal) como nas palavras
bruxa e fliperama. Estes encontros são os últimos que as crianças adquirem na fala e na
escrita, pois apresentam uma estrutura mais complexa que exige mais do aprendiz.
Como base teórica, esta pesquisa traz pesquisadores como: Cagliari (2005), Ferreiro e
Teberosky (1985), Freitas (2001), Lemle (2007), Morais (2008), Soares (2020), entre
outros. A análise conta com dados colhidos através de uma pesquisa de campo realizada
no ano de 2019, que foi feita através da produção escrita de alunos do ensino
fundamental I (1º, 2º, 3º e 4º) de uma escola pública do município de Lavras, com a
finalidade de investigar a aquisição do padrão silábico CCV na escrita. A análise
realizada apontou para desvios comuns na escrita de crianças como cancelamento,
deslocamento e troca de consoantes líquidas nos anos escolares investigados. Também
verificou os desafios enfrentados pelas crianças em relação à complexidade relacionada
à estrutura da sílaba CCV. Desse modo, acredita-se que a presente pesquisa possa
contribuir significativamente para os estudos a respeito da aquisição da escrita infantil e
dos fenômenos fonológicos que são representados nessa escrita.
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Palavras-chave: Coesão referencial, avaliação seriada, textos de opinião.
Este trabalho abordará a Coesão Referencial em textos de opinião de alunos do
Ensino Médio participantes do processo seletivo de Avaliação Seriada - PAS - da
Universidade Federal de Lavras. O PAS é um processo seriado aplicado em três etapas
consecutivas, destinado principalmente aos alunos do Ensino Médio. O objetivo deste
trabalho será o de analisar quais os tipos de mecanismos utilizados por esses alunos para
estabelecer a Coesão Referencial em textos de opinião e, sobretudo, de analisar o uso de
expressões nominais em artigos de opinião produzidos por alunos do Ensino Médio na
dimensão da língua em uso. O quadro teórico será embasado em: Antunes (2005); Koch
(2005); Marcuschi (2008); Martelotta, (2011) e outros. Soma-se à pesquisa teórica, a
análise documental, cujos textos fazem parte de um corpus de pesquisa referente às
produções textuais de candidatos participantes do PAS. A abordagem metodológica que
norteará este trabalho está alicerçada na pesquisa de base qualitativa, pois, com seu
caráter exploratório e reflexivo, busca interpretar os fenômenos/mecanismos coesivos
com foco no processo de coesão, sem a intenção de utilizar técnicas estatísticas. Foram
realizadas as analises e os resultados apontaram que os alunos utilizam expressões
nominais em textos de opinião, pois essas expressões desempenham funções coesivas,
argumentativas e cognitivo-discursivas o que torna uma estratégia efetiva para a
construção textual em textos com caráter argumentativo. Demonstrou-se também que
foram utilizadas diversas estratégias para a retomada de referentes ao longo do texto a
fim de construir uma cadeia referencial e expressões nominais que contribuem para o
estabelecimento das relações coesivas, para a progressão textual, bem como para o
indiciamento de pontos de vista, o que contribui para a argumentação no texto de
opinião.
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Palavras-chave: Círculo de Bakhtin, Cinema, Sala de aula e Ético/Estético.
O presente estudo objetiva discorrer, sob o ponto de vista discursivo do Círculo
de Bakhtin, sobre como o circuito constitutivo dos sujeitos no espaço/tempo da sala de
aula pode ser ressignificado diante do trabalho com o gênero cinematográfico, uma vez
que refletir sobre esse gênero em uma perspectiva sócio-histórica e ideológica é
considerar o trabalho com a língua(gem) de forma concreta e em suas múltiplas formas
de materialização. Entende-se, portanto, que o trabalho com o filme em sala de aula
constitui-se como possibilidade de ressignificação dos acontecimentos que permeiam o
espaço/tempo escola e, consequentemente, dos sujeitos que constituem esse lugar,
diante da possibilidade de verem-se em um lugar-outro. Nesse sentido, trabalhar com o
cinema em um espaço/tempo que, infelizmente, ainda é marcado pela perspectiva
produtivista, é uma possibilidade de deslocar (exotopicamente) os lugares falsamente
fixos que professor e aluno ocupam em uma perspectiva tradicional de ensino,
especificamente, no ensino de línguas. Dito isso, é necessário ressaltar que a presente
pesquisa configura-se como um estudo de cunho conceitual, ancorado, principalmente,
no referencial teórico epistemológico do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2010; 2011 &
VOLÓCHINOV, 2013; 2017; 2019), com o intuito de propor reflexões sobre os
conceitos de sujeito, consequentemente, de sujeito-professor e sujeito-aluno; ato
responsável – ético e estético – e exotopia (excedente de visão). No que compete ao
discurso cinematográfico e a compreensão fílmica como forma de representação elegeuse (XAVIER, 2019) e (DELEUZE, 2018), a fim de evidenciar as relações
éticas/estéticas que constituem esse fazer. Levando em consideração a importância
sócio-histórica do trabalho com o cinema no âmbito escolar, espera-se que, a partir das
reflexões propostas, seja possível perceber a mobilização de discursos sociais e
reconhecer os elementos narrativo-valorativos que compõem dizeres/fazeres presentes
nesse dado acontecimento, evidenciando, assim, o caráter ético/estético da filosofia
bakhtiniana.
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Palavras-chave: Multimodalidade, Multissemiose, Post no Instagram.
Inseridas em um contexto cada vez mais digital e midiático, a produção e leitura
dos textos que circulam na sociedade passaram por grandes transformações nas
últimas décadas. Com o advento das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC), foi possível observar o surgimento de gêneros textuais
próprios do ambiente virtual, a citar: e-mail, gif, meme, post em rede social ou em
blog, fanfic, fanvídeo, hiperconto entre outros. O caráter multimodal e
multissemiótico desses textos modificou a maneira como são construídos os
sentidos, fazendo surgir a necessidade de desenvolver uma competência leitora que
seja capaz de ler, decifrar e interpretar tudo aquilo que o texto traz em sua
composição: desde os elementos que compõem a superfície textual, como os signos
verbais e não verbais, e os modos e recursos semióticos; aos contextos de produção
e circulação, buscando compreender a motivação para a escolha de cada elemento
apresentado no texto e os efeitos causados por essas produções. Pensando nisso, é
possível recorrer às teorias como a Semiótica Social de Hodge e Kress (1988) e a
Gramática do Design Visual desenvolvida por Kress e Van Leeuwen (1996), as
quais servem de referência para pesquisas cujo objetivo seja investigar de que
maneira a multimodalidade, a multissemiose e o contexto interferem na produção e
construção de sentidos. Para a análise aqui realizada, optou-se por selecionar o que
será chamado de capa de newspost, que diz respeito às imagens utilizadas em post
de notícias no Instagram. Assim, o objetivo do trabalho foi analisar as imagens
vinculadas aos posts de perfis de notícia da rede social supracitada a partir dos
modos e recursos semióticos empregados em sua constituição, de forma a verificar
como se dá a produção de sentidos. Por meio desse estudo foi possível compreender
que estratégias de composição imagética e textual são mobilizadas de modo a
contribuir para que determinadas mensagens sejam construídas e o propósito
comunicativo do canal emissor seja alcançado, atendendo aos seus interesses,
ideologias e posicionamentos. Mais que chamar a atenção do leitor, os elementos
selecionados devem direcionar e provocar interpretações pré-estabelecidas pelos
produtores do texto e contribuir para a formação da opinião pública.
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Palavras-chave: Ethos, Identidade, Discurso.

O presente trabalho analisa a construção do ethos discursivo da mulher participante do
domínio político, que direciona seu discurso para a pauta da educação. Objetiva-se
compreender como a questão educacional é acionada no discurso político a fim de
engendrar uma imagem do sujeito enunciador. Para empreender o encaminhamento
reflexivo deste artigo, optou-se por selecionar duas deputadas que se candidataram pela
primeira vez em 2018, sendo eleitas com votação expressiva. Ambas são conhecidas
especialmente, pelo trabalho político com foco na educação: Tábata Amaral, Deputada
Federal por São Paulo e Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual por Minas Gerais. A
pesquisa tem como corpus o primeiro discurso de Tábata Amaral na Câmara dos
Deputados, em 14/02/2019, e o discurso proferido por Beatriz Cerqueira durante a reunião
da Assembleia Legislativa em 22/08/2019. O estudo assume um caráter qualitativo, com
aporte teórico a partir dos conceitos da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau
(2009, 2018, 2020). Os resultados preliminares da análise apontam que, Tábata direciona
seu discurso para a instância política, mobilizando ora ethé de identificação, ora de
credibilidade, enquanto Beatriz se constitui discursivamente de forma mais acentuada a
partir de um ethos de credibilidade, com um discurso direcionado aos profissionais da
educação. As análises efetuadas levam à reflexões sobre o modo que cada parlamentar
constrói-se discursivamente, objetivando finalidades e instâncias diferentes. Tábata busca
produzir uma imagem para legitimar-se, perante os seus pares, em uma agenda próeducação, enquanto Beatriz visa manter, perante a instância cidadã, uma imagem de
defensora da classe educacional.
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Palavras-chave: Racismo Estrutural. Violência Epistêmica. Precariedade social.
Objetiva-se com a presente proposta de trabalho analisar, por meio do conto intitulado “A
gente combinamos de não morrer”, da autora Conceição Evaristo (2019), como o racismo está
imbricado no cenário sociocultural em que a narrativa se desenvolve, com histórias de vidas
negras permeadas pelo tráfico de drogas, pela exclusão social e outras mazelas. Trata-se de
pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, que terá como embasamento teórico as obras
“Racismo Estrutural”, do professor Silvio Almeida e “Necropolítica”, do historiador Achille
Mbembe, para discorrer tanto sobre a violência que permeia o cenário do conto em questão,
quanto as consequências catastróficas e irreversíveis que o racismo estrutural submeteu à
população negra brasileira. A escolha desse corpus para análise se deu a fim explorar, por
meio do ambiente literário, a forma que a violência racial é legitimada em nossa sociedade,
haja vista que o contexto de produção da obra imprime no livro reflexos da estrutura em que
ela é criada. Para tal, utilizaremos o conceito de “Escrevivência”, criado pela escritora
Conceição Evaristo e entendido por ela como a articulação de “escrever, viver, se ver” (2017,
n.p), uma vez que enfatiza que sua condição de mulher “negra no Brasil” “contamina sua
escrita”. Dito isso, é válido afirmar que o conto ilustra os contornos que delineiam nossa
sociedade contemporânea. Evaristo forja neste conto, por meio das personagens, a
precariedade e a fome que sintomaticamente se faz presente; evidencia “todos os tipos de
fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus” (EVARISTO, 2019, p.
108).
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Palavras-chave: Iconicidade, Letramento digital, Linguagem online.
O aparecimento e o rápido desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e
da comunicação (TDICs) foram responsáveis por uma evolução tecnológica e digital
capaz de modificar as práticas culturais, sociais, e linguísticas da humanidade em
apenas algumas décadas. Essa revolução, aliada a globalização, trouxe, portanto,
novas formas de comunicação entre as pessoas, e fez surgir uma linguagem interativa
e dinâmica, é a chamada linguagem online. Em decorrência disso, observa-se a
importância de uma análise e descrição linguística dos textos que transitam dentro do
ambiente online, para melhor compreensão das interações textuais dos usuários
dentro do espaço digital. Nesse sentido, este trabalho apresenta a análise de três
textos retirados das redes sociais, com o objetivo geral de verificar como esses textos
refletem a língua e a linguagem em uso sob a ótica do princípio funcionalista da
iconicidade. Seguem-se ao objetivo geral mais dois objetivos específicos: i)
compreender melhor o que é a iconicidade e seus subprincípios; ii) analisar como a
iconicidade se apresenta na linguagem online por meio de textos digitais. Para a
consecução dos objetivos propostos, primeiro será realizada uma investigação de
cunho teórico que contemple questões ligadas à linguagem online, ao letramento
digital, à multimodalidade e à teoria funcionalista sobre iconicidade, para que então
se possa realizar a análise dos textos. Na construção do quadro teórico são utilizados
os trabalhos de Givón (1992), Neves (1996), Kern (2010), Barton e Lee (2015),
Dudeney/Hockly /Pegrum (2016), Ribeiro (2018), dentre outros. Os resultados
parciais apontam para necessidade de mais estudos linguísticos que busquem
identificar, compreender, analisar e descrever os diversos gêneros digitais presentes
na linguagem online.
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Palavras-chave: Leitura Literária, Ensino de poesia, Livro Didático, BNCC.
A leitura do texto literário, de acordo com a Estética da Recepção, aprimora o
desenvolvimento da subjetividade na medida em que cada leitor é convidado a significar
criativamente o texto no ato de leitura. O gênero poesia, em especial, coloca em franca
evidência essa recepção emocional e particular pelo fato de ressaltar o prazer estético, o
prazer desinteressado, na articulação da forma com o conteúdo. Nossa pesquisa discute
o ensino de poesia nos Anos Finais do Ensino Fundamental, tendo como base a coleção
do livro didático “Se Liga Na Língua: Leitura, Produção de Texto e Linguagem”
(2018), de Ormundo e Siniscalchi, mais especificamente o material relativo ao 6º ano do
Ensino Fundamental. Para a análise do corpus, nos apoiamos teoricamente em Faustino
(1977), Paz (1982), Candido (1995), Eliot (1991), Cunha (2014), Portolomeos; Botega
(2020), Jauss; Zilberman (1989), dentre outros autores. A investigação discute como a
didatização da poesia tanto pode contribuir para uma leitura de fruição estética –
conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (2017) para a educação literária –,
como promover uma leitura pragmática, na qual o leitor direciona sua atenção para uma
interpretação de cunho textualista, não desenvolvendo especificamente o letramento
literário do aluno. Como resultados parciais, ponderamos que o livro didático apresenta
uma significativa diversidade de poemas, trazendo orientações introdutórias acerca da
linguagem poética, da figura do eu lírico, dentre outros aspectos importantes para a
compreensão do gênero. Entretanto, de modo geral, o tipo de questão oferecido pelo
material contribui para uma análise imanentista dos poemas em que se presume
respostas certas ou erradas na interpretação do texto. As questões muitas vezes
direcionam a leitura do aluno para aspectos gramaticais, semânticos e expressivos da
linguagem, como o estudo do substantivo, por exemplo. Em grande medida, também,
são utilizadas para o estudo de gêneros textuais ou digitais, limitando as possibilidades
de o estudante comentar sua recepção da obra poética, sua apreciação de ordem
emocional, intelectual e afetiva conforme estabelece a BNCC.
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A RESISTÊNCIA DA PROTAGONISTA ÀS IMAGENS DE CONTROLE EM
CIDADÃ DE SEGUNDA CLASSE E NO FUNDO DO POÇO DE BUCHI
EMECHETA
Thuany Silva Martins 1
1
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Palavras-chave: Literatura Afrodiaspórica; Resistência Negra; Imagens de Controle;
A pesquisa que aqui se faz presente está sendo desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Letras, na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Ela está atrelada
à linha de pesquisa Objetos Culturais e Produções de Sentido e concentrada na área de
Linguagem, Cultura e Sociedade deste programa de mestrado. Possui como objetivo
analisar nos romances Cidadã de Segunda Classe (2018) e No Fundo do Poço (2019) de
Buchi Emecheta a resistência da protagonista Adah às imagens de controle, a partir das
definições concebidas por Patrícia Hill Collins. Para acompanharmos o processo de
resistência da protagonista dessa narrativa, vamos lançar mão das estratégias que a
escritora Ângela Davis aborda em seu livro Mulheres, raça e classe (2016). Em um
primeiro momento é mobilizado as principais imagens de controle que Patrícia Hill
Collins conceitua na sua obra intitulada Pensamento Feminista Negro: conhecimento,
consciência e a política do empoderamento (2019), sendo elas a imagem da mammy, da
matriarca, da welfare mother e da hoochie a fim de facilitar nossa análise. Em um
segundo momento, é citado no que consiste e delineia os processos de resistência
adotados pela protagonista Adah na história. Para concluir pretende-se evidenciar que a
existência da mulher negra extrapola os limites que a tradição hegemônica insiste em
manter incrustado na sociedade. Ao se perceberem nesse sistema de poder coercitivo, as
mulheres negras criaram mecanismos de resistência para sobreviver.
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A violência no cotidiano poetizado por Adélia Prado
Pedro Augusto de Almeida Luciano1
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Palavras-chave: poesia, Adélia Prado, violência.
A poesia se apresenta como uma linguagem específica capaz de transpor a
objetividade da vida cotidiana por meio de um apelo aos sentidos, mesmo quando
dialoga com o que há de mais óbvio no cotidiano. Dito isso, não parece ousado
considerar que o poético é por excelência transgressor e transcendente, pois abre espaço
para a dimensão da percepção do corpo, da experiência do real (concreta, objetiva) e da
própria linguagem, instaurando espaços de violência. Importante ressaltar que a
violência, na perspectiva deste trabalho, não corresponde de modo restrito ao
significado comumente atribuído de agressão física, ao contrário, nos direciona para o
entendimento ainda mais amplo, de perturbação daquilo que costumeiramente
permanece em ordem, de domínio da violação. Com o trabalho objetivamos analisar
alguns poemas de Adélia Prado, principalmente do livro Terra de Santa Cruz (1981),
que apresentam o corpo como referencial estético e/ou como tema, tomando como
principais referenciais teóricos as obras Fenomenologia da Percepção (1994) - de
Maurice Merleau-Ponty, O arco e a lira (2012) - de Octavio Paz e O erotismo (2017) de Georges Bataille, e estabelecer conexões entre elas, no intuito de verificar a
transgressão e a encarnação da palavra na poesia adeliana, por meio dos sentidos, no
cotidiano. A metodologia utilizada tem amparo em pesquisas bibliográficas,
constituídas de leituras, análises e interpretações dos textos literários e teóricos. Outros
autores também são considerados, como Hans Ulrich Gumbrecht, Paul Zumthor e
Roland Barthes, com o propósito de ampliar, enriquecer e aprofundar as discussões. Há
de se considerar algumas tensões intrínsecas ao estudo empreendido, como a de que a
poesia se faz da linguagem e ao mesmo tempo contra a linguagem. Percebe-se que ao
invés de restringir, a poesia extrapola a linguagem (pragmática). Talvez isso reverbere
ilógico de início. Entretanto, as noções de transgressão (BATAILLE, 2017) e
transcendência (PAZ, 2012) serão norteadoras para o entendimento da violência
instaurada nos poemas de Adélia Prado. Ambos os teóricos corroboram para reafirmar o
furor da linguagem poética diante do mundo que insiste em impor limitações para os
sentidos. Nessa condição, a poesia adeliana é tomada para nos orientar e servir de
amparo na confirmação dos caminhos que permitem a continuidade.
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Palavras-chave: Multimodalidade. Gênero textual videoanimação. Semiótica Social.
O presente resumo trata-se de um recorte da dissertação do Mestrado em Letras,
a qual tem por objetivo elencar os recursos semióticos que constituem o processo de
textualização da videoanimação Out of Sight (2010) e seus potenciais efeitos de sentidos.
As videoanimações apresentam, em sua constituição, escolhas semióticas dos produtores,
que se organizam sob a forma de referências para orientar os leitores-espectadores no
percurso interpretativo. Em função disso, elegemos como problemática a seguinte
questão: quais as contribuições que a teoria da Semiótica Social pode trazer às práticas
de leitura de videoanimações, ou seja, para a análise dos diferentes recursos semióticos
que compõem esse gênero? Para a discussão dessa questão, o trabalho recorre à SS
(HODGE; KRESS, 1988), que aborda a organização multimodal dos textos, considerando
as condições de produção e de recepção dos textos, bem como as diferentes semioses que
se organizam para a (re)construção de sentidos. Assim, foram desenvolvidos dois tipos
de pesquisa: i) uma pesquisa teórica, em que são sistematizados os conceitos
sociossemióticos. Além disso, o corpo teórico também conta com autores que versam
sobre os princípios audiovisuais que auxiliaram na formação estrutural do gênero textual
videoanimação; ii) uma pesquisa aplicada, com vistas a elencar os recursos semióticos
presentes na videoanimação selecionada. Consideramos que o trabalho verifica a
potencialidade que as semioses apresentam na constituição de textos videoanimados.
Referências Bibliográficas
GUALBERTO, Clarice Lage; SANTOS, Záira Bomfante dos. Multimodalidade no
contexto brasileiro: um estado de arte. Delta: Documentação de Estudos em Lingüística
Teórica e Aplicada, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 1-30, 2019. UNIFESP.
http://dx.doi.org/10.1590/1678-460x2019350205.
HODGE, R.; Kress G. Social Semiotics. Cambridge: Polity Press, 2006 [1988].
OUT OF SIGHT. Yu Yating. Taiwan, [s. n.], 2010. 1 videoanimação (05 min 27 seg).
Publicado
pelo
canal
虞雅婷
‘Yu
Yating’.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=4qCbiCxBd2M>. Acesso em: 21 agosto 2020.
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Palavras-chave: LSF, Avaliatividade, Engajamento.

A realização da escrita requer a negociação e a construção de posicionamentos
relacionados à tese que se defende. Essa cosntrução é realizada a partir de interações e
debates entre autores que trabalham com a mesma temática, mas também, é marcada
pelo posicionamento do próprio autor, concordando ou não com os trabalhos citados.
No intuito de aprofundar o entendimento e discutir a escrita acadêmica, o objetivo
desta pesquisa é analisar como a voz do pesquisador aparece nos trabalhos científicos,
sob a perspectiva sistêmico-funcional, especificamente à luz da teoria da
Avaliatividade. Como metodologia, constitui-se uma pesquisa qualitativa e documental
e, além disso, o foco da análise será uma amostragem dos textos acadêmicos, mais
especificamente, dissertações de mestrado. Este projeto está vinculado às análises da
dissertação de mestrado da autora, dessa forma, os resultados estão sendo gerados,
mas, em detrimento da amostragem obtida, frisa-se que o pesquisador, ao construir seu
texto com base argumentativa, precisa deixar claro seu posicionamento, tendo um
diálogo com os autores levantados durante a escrita e também dar voz ao próprio texto.
Entretanto, percebe-se que os textos são organizados, em sua maioria, por meio de um
copilado de textos e citações de autores. Considera-se, a julgar pelas análises iniciais, a
necessidade de os pesquisadores se conscientizarem sobre a importância de marcarem
seu posicionamento, além de buscarem respaldo em autores articulados.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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Palavras-chave: Surdos, Aquisição e Libras.
Este trabalho avalia o relato de pais ouvintes que tiveram filhos surdos, como se deu
o processo de aquisição da língua por essa criança e a comunicação entre a família.
Buscou-se saber se a criança e seus pais tiveram a oportunidade de aprender a língua
sinalizada, que, no caso, é a LIBRAS. Nesse sentido, analisou-se a forma de
comunicação entre essas crianças e seus pais antes do diagnóstico da surdez, as
dificuldades encontradas pelos pais para que os filhos aprendessem a língua
sinalizada, e, por fim, como ocorreu o desempenho escolar e social dessas crianças.
Como forma de verificação do processo de aquisição da língua pela criança surda, foi
utilizado, neste estudo, um questionário direcionado às mães que tiveram filhos
surdos, o qual estimula relatos sobre a comunicação entre os pais e seus filhos surdos
e sobre os desafios que geraram a falta da comunicação por uma mesma língua. O
referencial teórico é baseado nos autores como Kail (2013), Quadros (1997), Gesser
(2009), Dizeu e Caporali (2005) e Figueiredo (2015), que abordam a aquisição da
língua de sinais, a educação de surdos no Brasil e a aquisição da LIBRAS, por
crianças surdas com pais ouvintes. Os resultados indicaram que, primeiro, os pais
comunicam com os filhos pela língua oral; não obtendo sucesso na comunicação,
logo os pais adicionam os gestos na comunicação, e só depois procuram colocar seus
filhos em contato com a LIBRAS. Em alguns casos, não existe a aquisição da língua
de sinais tanto pela criança quanto pela família. Dessa forma, a família ouvinte e o
filho surdo acabam realizando a comunicação por gestos caseiros realizados pela
necessidade da comunicação.
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Palavras-chave: Aquisição da Linguagem, Estudo Longitudinal, Aquisição Fonológica.
A aquisição das consoantes líquidas levanta questões importantes sobre a
variabilidade e dinamicidade no desenvolvimento da fala infantil. Assim, este artigo tem
por objetivo acompanhar e descrever o percurso da aquisição da linguagem de uma
criança, por meio de uma pesquisa longitudinal. Em específico, avalia-se o percurso da
aquisição sonora, com foco na realização das consoantes líquidas. Para proceder a este
estudo, foram realizadas gravações periódicas de áudio-vídeo no ambiente familiar da
criança, com o envolvimento dos pais e de pessoas próximas, para que a criança se
sentisse à vontade para produzir os sons de forma espontânea. Esta pesquisa adota como
referência os modelos multirrepresentacionais (a Fonologia do Uso e o Modelo de
Exemplares) e o Modelo Dinâmico. Com base em tais teorias, buscou-se observar a
variabilidade no processo de aquisição fonológica, visto que esta ocorre de forma
dinâmica e não-linear.
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Marcas de oralidade em textos multimodais:
Memes
Autora: Edina Aparecida da Silva
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Palavras

chave:

Oralidade,

multimodalidade, multiletramentos, memes.
Este trabalho objetiva investigar os conceitos de
oralidade, escrita e multiletramentos, analisando
marcas de oralidade em gêneros multimodais, em
específico, memes. Avaliam-se alguns memes
presentes em sites como o Pinterest. Os memes são
mensagens compartilhadas nas mídias e que nem
sempre são apresentadas com imagens. Essas
mensagens são quase sempre de teor irônico e
brincalhão. Esses tipos de textos são encontrados em
redes sociais e cada vez mais em jornais, revistas,
blogs, etc. Neste estudo, é realizada uma pesquisa
teórica sobre as concepções de oralidade, de escrita,
multimodalidade, multiletramentos e sobre o gênero
meme. A metodologia do trabalho prevê a análise de
um corpus multimodal e multissemiótico formado por
memes. O estudo propõe evidenciar as marcas de
oralidade presente em textos multimodais ou
multissemióticos, no caso os memes, que se fazem
cada vez mais presentes no nosso cotidiano.
Buscando

cumprir

os

objetivos

propostos,

embasamos nossa pesquisa nos estudos de Marcuschi
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(2005), Rojo e Moura (2012), Koch (2006), Kleiman
e Vieira (2006), BNCC (2018), entre outros.
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Palavras-chave: autoficção, performance, literatura trans.
O livro “Antologia Trans: 30 poetas trans, travestis e não-binários” foi publicado
em 2017, trazendo 62 poemas que (re)constroem poeticamente as vivências de seus
autores em temas como corpo, sexualidade, violência, identidade e política. Os nove
primeiros poemas do livro foram escritos de forma coletiva nas oficinas de poesia do
Cursinho Popular Transformação, na cidade de São Paulo. Apesar da autoria múltipla,
oito destes poemas estão escritos na primeira pessoa do singular, enquanto o nono traz
um eu-lírico plural (representado pela forma “a gente”). A partir desta constatação,
podemos analisar os poemas pensando-os como autoficções que elaboram aspectos
comuns às experiências de diversas pessoas travestis, trans e não-binárias no Brasil.
Como referencial teórico para as discussões sobre autoficção, temos os trabalhos de
Klinger (2006), Hoisel (2019), Arfuch (2010), Sibilia (2015) e Lejeune (2008). A partir
de Klinger e de Sibilia, daremos destaque para a relação entre autoficção e performance.
Klinger entende a performance como um conceito duplo, que de uma só vez revela tanto
“o caráter profundo, genuíno e individual de uma cultura” quanto “a artificialidade, a
encenação”, ou ainda, “uma construção cultural imitativa e contingente”. Sibilia, por sua
vez, aponta que os gestos performáticos estão relacionados à “tentativa de tornar-se
visível para poder ‘ser alguém’”. Considerando as discussões estabelecidas, percebemos
que os poemas de autoria coletiva presentes na Antologia Trans cumprem uma dupla
função performática: servem como maneira de revelar questões individuais e culturais
da população trans brasileira, ao mesmo tempo em que estabelecem uma construção
artificial, calcada em normas sociais de gêneros (tanto gêneros literários quanto a
relação binária de gênero masculino/gênero feminino)
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Palavras-chave: Estética da Recepção, Niilismo, O Grande Inquisidor
RESUMO: Ivan Karamazov, um dos personagens principais do romance Irmãos
Karamazov de Fiodor Dostoiévski, é a peça chave de dois dos momentos mais
marcantes da obra: a afirmação da inexistência de Deus, cuja consequência é o estado
da barbárie, fruto do egoísmo humano radicalizado, e o célebre poema d’O Grande
Inquisidor, recitado ao seu irmão Aliócha. Ambos os momentos são fundamentais para
entender a natureza ateia e niilista do personagem, porém, ao mesmo tempo, ambas as
colocações se mostram dissonantes. O presente trabalho busca mapear o poema d’O
Grande Inquisidor a procura de contradições presentes no pensamento de Ivan, partindo
do marco teórico da Estética da Recepção, a partir de Jauss e Iser e também do
tratamento filosófico dado por Nietzsche ao niilismo, assumindo a intencionalidade que
o texto ficcional carrega em função dos sentidos construídos pelo leitor. O
procedimento de análise adotado será o de elencar fragmentos do poema procurando
estabelecer um diálogo entre os conceitos base do artigo. Desse modo, espera-se
contribuir com outras possibilidades de interpretação sobre essa obra Dostoievskiana,
sem desconsiderar os elementos relacionados à Estética da Recepção e ao niilismo
nietzschiano.
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Palavras-chave: Antropofagia Oswaldiana, Tropicália, Semana de 22
Resumo: A Semana de Arte moderna, ocorrida em 1922, tal como as Vanguardas
europeias, foi marcada pelo desejo de produzir uma arte inovadora e tipicamente
brasileira, e teve como um de seus principais intelectuais, o poeta Oswald de Andrade, o
qual, em seu Manifesto antropofágico, propunha a deglutição cultural a partir da qual o
país assumiria sua identidade até então marcada pelos resquícios da colonização.
Posteriormente, em 1967, no Festival de Música Popular Brasileira, um grupo de
artistas conhecido como tropicalistas, lançou uma proposta semelhante ao privilegiar a
música tipicamente nacional, retomando, em certa medida, a antropofagia Oswaldiana
com o intuito de criticar o contexto opressor em que vivia o país, bem como o excesso
de informação estrangeira veiculada pela mídia, em especial a TV e o rádio, que
influenciavam a cultura brasileira. É nesse contexto que Caetano Veloso, dentre outros
artistas tropicalistas, propôs uma sonoridade musical cuja de fórmula consistia em
“deglutir” elementos da cultura internacional incorporando-os ao contexto brasileiro.
Assim, diante de tais considerações, este artigo busca investigar em que medida a
Tropicália foi tributária da primeira fase modernista. Para tanto, privilegia a música
“Superbacana”, do álbum Caetano Veloso, primeiro disco solo do compositor e cantor
baiano, gravada em 1967 e lançada em 1968. Ancorada no conceito de antropofagia
oswaldiana e nas categorias da música tropicalista, a análise objetiva identificar
elementos da música que corroboram a proposta Oswaldiana. Espera-se contribuir para
com os estudos sobre a produção cultural do país que atravessa um momento crítico em
função da ditadura, permitindo leituras que apontem para a arte como possibilitadora da
vida e, portanto, forma de resistência às tentativas de esvaziamento cultural.
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Palavras-chave: Sagrado e Profano, Poesia, Vinicius de Moraes.
Diante da primeira poesia publicada por Vinicius de Moraes na década de 1930,
é possível notar a aparente contradição que se dá entre imagens sagradas e profanas,
entre a aspiração às coisas espiritualmente elevadas e o apelo dos desejos da carne. Não
obstante, o que parece, a princípio, contraditório, pode guardar conexões mais
profundas do que as aparências poderiam sugerir. Assim, o presente trabalho busca, por
meio da articulação entre estudos de autores como Georges Bataille (1987, 1989, 2008,
2012), Octávio Paz (1982, 1994) e Michel Foucault (2000); assim como da análise das
obras poéticas em questão — as quais vão constituir os livros O caminho para a
distância (1933) e Forma e exegese (1935), bem como o poema em separata intitulado
Ariana, a mulher (1936) —, identificar e compreender as relações que se dão entre as
faces religiosa e erótica dentro da poesia produzida por Vinicius de Moraes, quando do
início de sua carreira de poeta.
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Nos contos de Machado de Assis podemos observar grande carga crítica sobre a
sociedade de seu tempo. Nosso objetivo é discutir como Machado, ao seu modo, aborda
problemas da sociedade escravocrata em alguns contos. Como defende Luiz Costa Lima
(2002), através do “estilo de capoeira”, Machado denunciou o regime político e
escravocrata do Segundo Reinado, posicionando-se de “forma encaramujada” em relação
a esses problemas. Portanto, a leitura da obra do autor exige grande atenção à forma e ao
conteúdo de modo que não se perpetue a acusação de absenteísmo político presente em
parte da fortuna crítica de Machado. Desse modo, pretendemos averiguar de que modo
são organizadas as denúncias implementadas por Machado em seus contos, como, “O
caso da Vara “ de 1891 e “Uma visita de Alcebíades” de 1876. . Vamos observar a
“ginga”, ou seja, técnicas narrativas desenvolvidas pelo escritor para conseguir falar sobre
os problemas da escravidão para a sociedade escravocrata de seu tempo. A seleção do
corpus foi realizada levando em consideração contos que melhor representam a
consolidação de uma burguesia conservadora em nosso país e o modo como essa
sociedade lidava com o problema da escravidão. Para cumprir os objetivos propostos,
considerou-se principalmente os estudos de Candido (2002/2017), Chalhoub (2003),
Costa Lima (2002), Duarte (2009/2013/2020), Faoro (2001), Muricy (1988) e Bosi
(1982).

MANUAL DA PAIXÃO DA SOLITÁRIA: LITERATURA E TEOLOGIA À LUZ
DA INTERTEXTUALIDADE
Leonardo de Souza (bolsista CAPES)1, Rodrigo Garcia Barbosa2,
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O trabalho tem como objetivo compreender o processo intertextual desenvolvido por Moacyr
Scliar na composição do romance Manual da paixão solitária de 2008, a partir da teoria da
intertextualidade, conceito proposto por Julia Kristeva em sua obra Seméiotikè, de 1967, para
designar o processo de criação e a relação de um texto com outro. O processo de intertextualidade
ocorre em diversas áreas, como no cinema, nas artes, na música, na pintura e na literatura. Nesse
sentido, toda a produção literária se “constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção
e transformação de um outro texto” (KRISTEVA apud SAMOYAULT, 2008, p. 16). Sendo
assim, percebemos que a Literatura não é estática, mas está sempre em transformação e em
interação com outros textos “anteriores ou contemporâneos” (ARAUJO, 2021, p. 152). Assim, a
partir de um contexto anterior, Moacyr Scliar escreve seu romance Manual da paixão solitária em
diálogo com o “hipotexto bíblico” 38 do livro do Gênesis (cf. CEIA, 2009). O principal modo pelo
qual se dá a intertextualidade entre as duas obras é a paródia como “construção formal e temática
de textos, com função hermenêutica. A paródia é uma das formas mais importantes da moderna
autorreflexividade; é uma forma de discurso interartístico” (HUTCHEON, 1985, p. 13), e “a
paródia se define através de um jogo intertextual” (SANT’ANA, 2003, p. 12). Dentro desse
contexto literário, Scliar promoveu a criação do romance a partir do “gênero menor” que é a
paródia, cujo papel é desnudar ou desconstruir o texto original e transformá-lo em um novo texto,
como afirma Hutcheon (1985, p. 14). Para Hutcheon a paródia não é um fenômeno novo e está
presente concomitantemente em todas as formas de arte; portanto, é preciso considerar sua
natureza e função à luz da modernidade. A paródia é uma forma de estabelecer o vínculo entre a
arte e o mundo como imitação recontextualizada, fazendo uma imitação ou transformação de um
texto em um novo texto em forma de hipertexto (SAMOYAULT, 2008, p. 31-33). A partir do
estudo realizado, conclui-se que Scliar faz uma transformação paródica do texto bíblico em um
surpreendente romance, em um “processo de transferência e reorganização do passado”
(HUTCHEON, 1985, p. 15), recriando a realidade histórico-judaica, respondendo a omissões no
texto bíblico com uma linguagem contemporânea cheia de paixão e humor. Para a realização desse
estudo, também utilizamos a metodologia da analogia estrutural proposta por Karl-Josef Kuschel
para o estudo das relações entre Literatura e Teologia.
ARAUJO, Renata Lopes. Breve discussão sobre a intertextualidade. Disponível
https://periodicos.fclar.unesp.br/lettres/article/view/14324/10487. Acessado em 22/09/2021.
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Palavras-chave: Tira crítica de humor. Referenciação. Multimodalidade.

O presente trabalho propõe-se a investigar os processos de referenciação presentes nas
tirinhas de Armandinho que se dão por meio de estratégias relacionadas ao texto verbal e
demais semioses que integram o gênero textual em questão. Nessa perspectiva, a
referenciação é um processo que interliga uma dimensão cognitiva, sociocognitiva,
textual e colaborativa à análise do contexto de produção dos textos, sendo também uma
atividade discursiva que consiste na construção e reconstrução de objetos-de-discurso
caracterizada pela retomada de elementos no texto. Portanto, é um fenômeno que colabora
para a construção da coesão textual. O presente estudo busca averiguar de que forma as
múltiplas semioses, quando orquestradas, corroboram para a construção de sentidos e das
cadeias de referenciação textual de tirinhas seriadas, sejam elas exofóricas ou
endofóricas. Para tanto, foi realizado um estudo teórico baseado em autores que versam
sobre referenciação a partir do viés funcionalista e da linguística textual (NEVES, 2006;
CAVALCANTE, 2014; CUNHA, 2008, entre outros), sobre a multimodalidade e as
teorias de representação e significação das imagens (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996)
e sobre o gênero textual tirinha crítica (RAMOS, 2007; 2013; 2017). Posteriormente,
foram feitas análises com o intuito de se averiguar os processos de referenciação
constituintes dos textos. A partir do estudo empreendido, foi possível compreender os
processos de referenciação presentes nas tiras, sendo observado o predomínio das
anáforas do tipo associativas e indiretas, que acontecem tanto por meio do texto verbal
quanto por meio das semioses visuais. O trabalho ainda está sendo desenvolvido,
portanto, ainda não existem conclusões definitivas. Contudo, espera-se que o estudo
sinalize para a importância de se considerar as multissemioses e a multimodalidade
enquanto construtoras dos processos de referenciação, além de ressaltar a relevância dos
estudos da referenciação para uma melhor compreensão dos estudos linguísticos.

Agradecimentos: Os agradecimentos vão à CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, instituição que tem fomentado este projeto desde
maio/2021.
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Palavras-chave: Discurso, negacionismo, política.
O ano de 2020 foi impactado pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19)
que causou (e ainda causa) milhões de mortos no mundo todo e precipitou uma ruptura
no funcionamento das sociedades contemporâneas. O Brasil, até o dia 4 de setembro de
2021, apontava para 583.628 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar e compreender o discurso
negacionista pelas autoridades brasileiras durante a pandemia em 2020 e como ele se
constituiu. Neste cenário, o papel e a fala do presidente da república nessas crises é de
extrema importância para informar a população. Assim, a presente pesquisa está sendo
desenvolvida a partir da análise de quatro discursos proferidos na pandemia pelo
presidente Jair Messias Bolsonaro e publicados em sites e revistas. Ademais, o trabalho
apoia-se numa análise teórico-analítica por intermédio das discussões feitas por autores
como Pechêux (2014), Courtine (2014) e Eni Orlandi (2011) com o conceito de
condições de produção e com o de sujeito e Maingueneau (2015) com o de lugares de
discurso. O trabalho se encontra em desenvolvimento e as primeiras conclusões nos
levam a questionar a noção de negacionismo e diferenciá-la de um processo mais
próximo ao simples ato de negar, o que implica em um discurso muitas vezes sem
argumentação e de falta de conhecimento.
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Ao longo dos séculos, o Grotesco passou a designar uma estética para as artes,
incluindo as literárias, as quais desafiavam determinadas convenções (KAYSER, 1986).
Um dos gêneros nos quais a estética do Grotesco mais se destacou foi a literatura de
horror. Dentre as possibilidades de leitura, destacamos Gastão Cruls, cuja obra dialoga
significativamente com a estética grotesca. É nesse contexto que buscamos refletir sobre
o conto O Espelho, no qual nos interessa compreender em que medida ele pode figurar
como literatura de horror. Desse modo, assumimos como objetivo identificar a presença
do Grotesco e os efeitos de sentido produzidos por ele. Partindo da hipótese de que a
narrativa produz horror e repulsa, elencamos os conceitos de Grotesco a partir de
Wolfgang Kayser (1986) e Horror a partir de e de H. P. Lovecraft (1945) e de Stephen
King (2012), para fins de analisar fragmentos da narrativa. Constatamos que o conto faz
uso de elementos grotescos para gerar sentimentos de medo e desconforto no leitor.
Característicos de uma estética decadentista, notamos uma degeneração moral nos
personagens promovidas por um elemento sobrenatural ambíguo presente na trama e
ilustrado por meio de imagens de um espelho. O medo se configura, portanto, a partir da
presença da amoralidade que é criada quando normas pré-estabelecidas no contexto do
próprio conto são quebradas.
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Resumo: Este trabalho propõe um estudo da representação narrativa na obra O senhor
dos Anéis (1954 à 1955), do escritor John Ronald Reuel Tolkien, a fim de compreender
as relações entre os muitos povos presentes na literatura Tolkieneana. Para tanto a análise
destacará o grupo denominado “A Sociedade do Anel” para que sejam evidenciados os
elementos característicos de cada um de seus membros, a fim de analisar, através de óticas
que considerem suas qualidades étnicas e “raciais”, as representações arquetípicas dos
principais povos presentes na cosmologia proposta pelo autor em seu mundo ficcional, a
Terra Média. Para a fundamentação teórica serão utilizados postulados de estudiosos da
narrativa literária, tais como Antônio Candido, Roland Barthes, Joseph Campbell,
Tzvetan Todorov, e outros, cujo trabalho busquem a melhor compreensão dos elementos
narrativos em obras de diferentes épocas e estilos.

933

Título: Os sentidos dos corpos que dançam na escola: processos de subjetivação e
resistência simbólica.
Aline Carvalho Veiga

Palavras-chaves: Discurso, dança e escola.
Programa de Pós-graduação de Mestrado em Letras/ Linha pesquisa: Objetos culturais e
produção de sentidos/Subárea: Análise do discurso/ Órgãos de fomento: CAPES, CNPQ
e FAPEMIG.
O presente trabalho apresenta como proposta de pesquisa analisar a dança como
manifestação de resistência. Muitos autores discutem historicamente o movimento
humano como dispositivo de poder. Foucault (1987) expôs sobre modos de controle do
movimento dos corpos. Esses modos impedem a realização da potência humana em
nossa sociedade com suas codificações impostas sobre o corpo. Investigamos a dança
como resistência aos desafetos e nos perguntamos sobre a ausência dela nas instituições
escolares de nível básico no Brasil. Nosso interesse em pensar a relação dança e escola
vem da observação de que quando ela está presente desloca a proposta pedagógica e as
posições sujeito de estudantes em relação à organização tradicional do ambiente escolar.
Interessa-nos a dança como reação ao poder instituído quando o corpo desloca-se em
um campo aberto de experiências. Na escola atual é importante pensarmos no corpo
afetado por relações de poder e desafetos.
Na pesquisa corpo e danças aproximam-se na análise do discurso considerando o
corpo como linguagem e como uma forma de subjetivação, por isso próximo do
discurso. Na dança o corpo serve de objeto da performance e também como a própria
ferramenta da intervenção artística que torna o lugar da falha possível sob a contradição
entre o que segrega e o que torna possível de ruptura com processos dominantes.
Investigamos na confluência da falha do instituído, como os sujeitos podem ter
condição para outros sentidos. Pretendemos, portanto, abordar a escola, inserida na
lógica de poder, como espaço para a resistência do sujeito no corpo que dança.
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OS SORTILÉGIOS DA COR: ANÁLISE DOS EFEITOS E DOS PROCESSOS DE
(DES)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO NEGRO BRASILEIRO A PARTIR DAS
REFLEXÕES PROPOSTAS PELA PSIQUIATRA NEUSA SANTOS SOUZA

RESUMO: A presente pesquisa, embasada nos estudos da Análise de Discurso, especialmente
nos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, propõe engatar uma análise dos efeitos e dos
processos de (des)construção da identidade do negro brasileiro a partir das reflexões propostas
pela psiquiatra Neusa Santos Souza. O conceito “sortilégio da cor” intitula o livro trabalhado
pela autora Elisa Larkin Nascimento, obra com grandes contribuições e que colabora para a
compreensão de como as ações do sortilégio da cor – a dominação e o silenciamento – vêm
afetando os movimentos de (des)construção da identidade do negro brasileiro. A reflexão a
partir desse conceito colabora ainda para a percepção de processos discursivos que
movimentam essas ações. A metodologia deste estudo envolve uma pesquisa bibliográfica
pautada no dispositivo teórico-analítico da Análise de Discurso de orientação materialista (AD).
A partir da perspectiva discursiva que a AD nos possibilita trabalhar, será possível traçar
reflexões e análises para compreensão da língua em seu caráter opaco, de não transparência.
Dessa forma, este trabalho toma como escopo teórico os estudos de autores como Abdias
Nascimento (2016), Althusser (1998), Eni Orlandi (2007), Elisa Larkin Nascimento (2003),
Michel Pêcheux (2006), Pierre Achard (1999) e Stuart Hall (2003). E consiste também em uma
pesquisa qualitativa cujo corpus é composto pelo livro intitulado “Tornar-se negro” escrito por
Neusa Santos Souza. A presente pesquisa encontra-se em fase inicial e se justifica pela
necessidade que vem sendo observada na sociedade brasileira de se identificar e se evidenciar
processos discursivos que ainda se (re)produzem na tentativa de manter e promover a estrutura
em dominância social, a ideologia dominante da classe que (re)produz o discurso racista.

Palavras-chave: Identidade negra; Análise de Discurso; Discurso racista.
CURSO DE LETRAS – PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM LETRAS
AUTORA: Ma. ANA ELIZA SILVA BARBOSA
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Os gêneros literários canônicos da intimidade vêm sendo reestruturados na cena
literária contemporânea, sendo a autoficção uma proposta para a reconfiguração desses
gêneros. Através desse conceito, proposto nos anos de 1970 por Serge Doubrovsky,
vemos as rígidas fronteiras entre vida e ficção, estabelecidas na modernidade, sendo
diluídas. A pesquisa visa a uma investigação teórica sobre os principais aspectos que
envolvem as mudanças de paradigmas dos gêneros da intimidade, especialmente a
autoficção, no âmbito da literatura brasileira contemporânea. Nesse sentido, discute os
limiares entre texto biográfico e o texto ficcional, tendo em vista as mudanças por que
passa a categoria do sujeito desde a modernidade até a pós-modernidade. Para tanto,
confronta as principais vozes teóricas que abordam esses debates na atualidade como
Evelina Hoisel, Silviano Santiago, Eneida Maria de Souza, Leonor Arfuch, Diana
Klinger, Paula Sibilia dentre outros. Os resultados parciais da pesquisa apontam para o
fato de que na autoficção há um hibridismo entre a escrita biográfica tradicional e a
ficcionalização do sujeito. Além disso, elementos como a exposição da intimidade no
cenário midiático pós-moderno, a fragmentação e o imediatismo da experiência, a
performance e a espetacularização da vida são tópicos que transpassam essa
investigação sobre a autoficção e lançam luzes para um debate teórico incontornável na
atualidade.
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Palavras-chave: Memória, Semiótica da Cultura e Círculo de Bakhtin.
Embasado no referencial teórico-epistemológico do Círculo de Bakhtin, o
presente trabalho é um recorte do projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido
no Mestrado em Letras/PPGL-Lavras e traz em seu cerne as relações sobre memória
e cultura que estão embrenhadas e representadas no Museu da Pessoa. Buscou-se,
nesse estudo, estabelecer as relações de cultura constitutivas do museu, dialogando
com a Semiótica da Cultura apresentada, principalmente, pelos trabalhos de Iuri
Lotman (1996). No que compete a memória, compreendemos que só é possível
avançar na vida, ao mesmo tempo que nossos diálogos se renovam, que os
acontecimentos vivenciados são “relembrados” e, assim, permanecem vivos como
acontecimentos novos na cadeia enunciativa. Dito isso, é preciso ressaltar que os
sujeitos em interação, a partir de suas narrativas orais, tornam-se culturais, na relação
com outros e tomam consciência de si, de suas memórias, não se limitando apenas ao
verbal, mas em um dinâmica entre e com os diversos signos que integram as relações
de cultura. Para isso, ancorou-se nos estudos do Círculo, essencialmente, nas obras
de autoria de Bakhtin (2010, 2011) e Volóchinov (2013, 2017) para discorrer sobre
os conceitos de memória e enunciado. Além disso, como já apontado, recorreu-se aos
estudos Iuri Lotman (1996) sobre Semiótica da Cultura. Elegeu-se como corpus da
pesquisa enunciados presentes vídeos-memorialísticos disponíveis ao público no site
oficial do Museu da Pessoa: https://museudapessoa.org. Como resultados finais
esperados, tem-se: a) melhor compreensão do espaço museu enquanto espaço(s) de
vivência e como espaço de memória cultural; b) contribuições para que o espaço do
museu responda aos sentidos que os usuários e espectadores produzem sobre essas
memórias; c) melhor entendimento do processo pelo qual os sujeitos em alteridade se
constituem e constituem o espaço/tempo museu.
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A literatura, assim como outras formas de expressão artística, possui relações
com o contexto em que é produzida e circula. Nesse sentido, as circunstâncias políticosociais, entre outras condições históricas, deixam marcas nas produções literárias. Desse
modo, o presente trabalho tem como objetivo analisar duas vertentes da obra de Vinícius
de Moraes, a “poesia escrita” e a “poesia cantada”, sendo elas “O operário em
construção” e “o Poeta e Rosa”, mais precisamente será analisado o que se refere às
possíveis mudanças na forma como as obras do autor abordam questões sociopolíticas,
considerando um período que vai dos anos 1930 à década de 1970, marcado pela
deflagração da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e pelo golpe que instituiu uma
ditadura militar no Brasil, em 1964, entre outros eventos históricos. Para isso, foram
selecionados poemas e canções do escritor a fim de comprovar que essa transição
promove uma alteração tanto na abordagem sociopolítica, quanto na mudança de estilo
na escolha de seu léxico e de seu teor ideológico. Para tanto, a proposta se fundamenta
em texto críticos e teóricos de autores como Affonso Romano de Sant`Anna, Augusto
de Campos, Alfredo Bosi e José Miguel Wisnik, além de poemas e canções de Vinicius
de Moraes previamente selecionados.
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Abstract: The article deals with the creation of public value based on the
sustainability paradigm within the scope of the application of the new law on
public bidding and administrative contracts. This legal provision expressly
established as its objective the respect for the integral life cycle of the goods and
services acquired by the Public Administration. Based on this premise and on the
principles of creating public value, as well as on the principles of sustainability,
economy and sustainable national development, a sustainability test is proposed
to be applied in all bidding procedures in order to avoid negative externalities in
state procurement.
Keywords: Creation Public value, Public Purchases, Sustainability.
Resumo: O artigo trata da criação de valor público com base no paradigma da
sustentabilidade no âmbito da aplicação da nova lei de licitações e contratos
administrativos. Esse dispositivo legal estabeleceu expressamente como objetivo
o respeito ao ciclo de vida integral dos bens e serviços adquiridos pela
Administração Pública. Com base nessa premissa e nas terias de criação de valor
público, bem como dos princípios da sustentabilidade, economicidade e
desenvolvimento nacional sustentável, é proposto um teste de sustentabilidade a
ser aplicável em todos os procedimentos licitatórios com o intuito de evitar
externalidades negativas nas aquisições estatais.
Palavras-chave: Criação Valor público, Compras Públicas, Sustentabilidade.
Quando falamos sobre a criação de valor público no âmbito da ação legislativa
temos que observar que a literatura desse campo de estudo ainda é muito emergente e
com vários teóricos que podem ser levados em conta para ajuda na conceituação do que
é de fato valor público e como se cria esse valor público nesse contexto.
Para Barry Bozeman (2007, 17), um dos principais autores dessa temática, valor
público poderia ser definido conforme abaixo:
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“Os valores públicos de uma sociedade são aqueles que fornecem consenso
normativo sobre: (1) os direitos, benefícios e prerrogativas às quais os cidadãos
deveriam (e não deveriam) ser intitulados; (2) as obrigações dos cidadãos para
com a sociedade, o estado e um ao outro; e (3) os princípios sobre os quais
governos e políticas devem ser baseados (tradução livre)”.
Já Mark Moore (2013, prelúdio), outro importante autor dessa área, trabalha com
a criação de valor público sob a perspectiva do agente público em sua obra. O autor
referenda três afirmações em sua obra que podem nos orientar muito bem quanto à
conceituação de criação de valor público e o contexto em que ele se dá:
“Primeiro, um público definido coletivamente por meio de processos
democráticos é o árbitro apropriado do valor público quando ativos coletivos
do governo estão sendo implantados. Em segundo lugar, os ativos de
propriedade coletiva não incluem apenas dinheiro do governo, mas também
autoridade do estado. Terceiro, avaliar o valor da produção do governo
depende de uma agregação de custos e benefícios amplamente concebidos, bem
como em determinações coletivas sobre o bem-estar dos outros deveres para
com os outros e conceitos de uma sociedade boa e justa. (tradução livre)”.
Tendo esses conceitos de valor público e principalmente do que é criação de
valor público para determinada sociedade, vamos agora nos ater a criação de valor
público no âmbito da ação legislativa com a publicação da nova lei de licitações e
contratos administrativos em 2021.
Debateremos a respeito de alguns princípios e expressões delimitados no novo
texto legal que dispõe sobre compras públicas e o analisaremos sob o ponto de vista da
criação de valor público com base na sustentabilidade das aquisições de bens e serviço
dos entes públicos.
Inicialmente faremos um paralelo entre alguns princípios e discutiremos uma
importante mudança no texto da lei 14.133/2021 que positivou o respeito à
sustentabilidade e ao ciclo de vida dos bens e serviços adquiridos pela administração
pública.
Nesse sentido vejamos primeiramente o princípio da economicidade, que é
previsto na legislação administrativa brasileira desde a década de 1960. Na Constituição
da República de 1988 – CR/88 - o art.70 ressalta a pretensão do legislador
constitucional na obtenção da economia em qualquer grau da administração direta e
indireta.
No âmbito infraconstitucional pós CR/88, a Lei n.8.443/1992 - Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União (TCU) – coloca no art.38 uma das atribuições do órgão de
controle externo sendo “a incumbência de verificar a eficiência e a economicidade na
aplicação e na gestão orçamentário financeira dos recursos públicos”; já a Lei
14.133/2021 aborda em vários artigos a economicidade1, alçando-o a status de princípio
norteador de toda a aplicação da nova lei de compras públicas.
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Diante de tais previsões parte da doutrina entendia que o disposto no art.3º da
Lei 8666/93, antes da alteração de 2010 com a lei 12.349, significava que:
a eficiência econômica relaciona-se com o menor dispêndio. Por extensão, ser
eficiente na condução dum certame de licitação é, sem descurar da qualidade e
da celeridade, contratar ou adquirir ao menor preço ou custo estabelecido pelo
mercado, isto é, pela livre interação entre demanda e oferta (SILVA, 2008,
p.77).
Entendia-se que o princípio da eficiência era implicitamente o princípio da
economicidade. A preocupação com a eficiência e a economicidade vinha da
constatação da escassez dos recursos públicos combinada com a infinidade de demandas
sociais.
Assim, os conceitos de eficiência e economicidade se entrelaçavam e prevalecia
a ideia de menor custo de aquisição ou contratação, percebido como a diferença
monetária entre o valor estimado ou de referência (valor de mercado), base para o
julgamento das propostas comerciais e o valor homologado pelo Ordenador de
Despesas, ou seja, valor efetivamente contratado (SILVA, 2008, p.79).
Porém, esse entendimento de economicidade apenas pelo aspecto do preço hoje
se encontra superado visto que os bens e serviços que a administração pública compra e
negocia devem obedecer a um padrão mínimo de sustentabilidade e de criação de valor
público, tendo também o princípio do desenvolvimento nacional sustentável como pilar
nessa discussão.
Nesse sentido o princípio de desenvolvimento nacional sustentável foi inserido
na antiga lei 8.666/1993, com o advento da lei 12.349/2010, que alterou o art. 3º da
referida lei passando a prever que a licitação além de observar a isonomia, destina-se a
obter a proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, com base nos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade.
Neste contexto, discorrendo a respeito do princípio da economicidade face ao
princípio do desenvolvimento nacional sustentável e suas implicações no ordenamento
jurídico brasileiro com vistas à criação de valor público, imperioso citar o caput do art.
5 da nova lei 14.133/2021, que dispõe que:
CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse
público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da
vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as
disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942
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Agora com o advento da lei 14.1333/2021, o princípio do desenvolvimento
nacional sustentável foi novamente expresso como princípio norteador da aplicação da
lei geral de contratação pública, contudo agora foi inserido logo após da expressão
economicidade.
O que o princípio do desenvolvimento nacional sustentável e a sustentabilidade
em si propõem é o desenvolvimento nacional observando-se o controle do ciclo de vida
dos bens e serviços, o zelo pela qualidade da origem e destinação dos bens, e o fim da
continuidade de padrões inconsequentes de consumo, mediante a aquisição somente dos
bens e serviços estritamente necessários, promovendo o bem-estar das gerações
presentes, sem prejudicar o bem-estar das gerações futuras.
Vejamos agora o que dispõe o artigo 11 da nova lei 14.133/2021 e seus incisos
para incrementar a discussão neste artigo científico:
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:
I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação
mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao
ciclo de vida do objeto; (...)
IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.
Merece destaque a inserção pelo legislador da expressão „’inclusive no que se
refere ao ciclo de vida do objeto’’ nos objetivos previstos no artigo 11, inciso I da nova
lei de licitações e contratos administrativos.
Quando observamos a inserção da expressão supracitada podemos perceber o
ímpeto do legislador em se preocupar com a criação de valor público no aspecto da
sustentabilidade, respeitando o ciclo de vida dos objetos em todas as aquisições da
administração pública.
Vejamos agora o que pontua Mark Moore (2007, p. 170) a respeito de um dos
conceitos de valor público que pode nos ajudar a entender a preocupação do legislador
com o ciclo de vida do objeto:
Um segundo conceito de “valor público” é a ideia de que valor público é tudo
aquilo que um governo devidamente constituído, atuando como agente de seus
cidadãos declara ser um propósito importante a ser perseguido utilizando os
poderes e os recursos do governo. Esse é o padrão utilizado quando se
argumenta que os servidores públicos devem estar preocupados em alcançar
os propósitos que lhes foram outorgados por meio da ação legislativa. (...)
Parâmetros, estes, que permitam aos cidadãos estarem razoavelmente
confiantes de que algum bem público geral irá advir do uso desse poder
extraordinário, em detrimento dos direitos à propriedade individual.
Compreendemos claramente a intenção do legislador em resguardar a criação de
valor público quando a administração pública contratará com particulares com a
ressalva ao ciclo de vida dos produtos.
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Feita essa análise vamos discorrer agora sobre a sustentabilidade - princípio
previsto nos arts. 3º, 225, 170, VII da CR/88 que determina a responsabilidade do
estado social “pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial,
socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador e ético no
intuito de assegurar, no presente e no futuro, o direito fundamental ao bem-estar”
(FREITAS, 2013, p.36).
Observamos então que o princípio da sustentabilidade foi incorporado
expressamente ao novo regulamento de compras públicas no âmbito infraconstitucional
com o advento do artigo 11 da nova lei 14.133/2021.
Diante de tais normas, é possível concluir que uma licitação respaldada pelo
princípio de desenvolvimento nacional sustentável e pela sustentabilidade visa obter a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública levando em consideração os
custos e benefícios, diretos e indiretos, sociais, econômicos e ambientais, ou seja,
preocupando-se com a criação de valor público em todas as esferas de aquisições
públicas.
Neste liame, importante contextualizar e dizer que as licitações sustentáveis são
também denominadas de "compras públicas sustentáveis", "eco aquisição", "compras
verdes", "compra ambientalmente amigável" e "licitação positiva", conforme
preconizado em artigo de Grando e Bona (2018, p.31) que discute sobre os aspectos
jurídicos da sustentabilidade nas licitações brasileiras.
Nesse contexto, Camarão (2018, p.52) enfatiza que proposta mais vantajosa “não
é sinônimo de menor valor”. Freitas (2013, p.40) complementa ensinando que a
proposta mais vantajosa é a “que se apresentar apta a produzir, direta ou indiretamente,
o menor impacto negativo e, simultaneamente, os maiores benefícios econômicos,
sociais e ambientais”.
Quando lido conjuntamente com o princípio da economicidade, Freitas (2013,
p.36) aponta que apesar de pontuais relutâncias e mapeadas distorções cognitivas, o
controle das licitações e contratações públicas pode imediatamente operar, mediante
modelos paramétricos e estimativas seguras dos custos diretos e indiretos
(externalidades), a ciência de que o melhor preço será aquele que estiver associado aos
menores impactos e, concomitantemente, aos maiores benefícios globais.
Neste sentido é importante mencionar outra passagem da obra de Mark Moore
(2007, p. 170) a respeito da criação de valor público que explicita que:
“depende-se do coletivo para ajudar a focalizar e produzir resultados que são
importantes em um conjunto, tais como a prestação de bens e serviços públicos
e a realização da justiça, bem como a maximização do bem-estar material
individual por meio de operações de mercado.”
Logo, não cabe o primado simplista do menor preço, haja vista que olhando
apenas por essa perspectiva o legislador não estaria observando as regras de um estado
gerencial e societal que se importa com a inovação e com a criação de valor público em
suas aquisições e em toda e qualquer ação estatal.
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Aqui importante mencionar uma das abordagens do que seria inovação pública
de acordo com a obra Public innovation in post-transition countries: experiences from
Brazil and Romania (2019, p.142):
“inovação pública representa as novas práticas adotadas pelos governos, por
meio das quais é possível aprimorar processos, serviços, produtos e políticas
públicas (tradução livre FUGLSANG e RONNING, 2015; TONELLI et al.,
2016; STEWART-WEEKS E KASTELLE, 2015).”
Quando assimilada e usada conforme os parâmetros constitucionais da
sustentabilidade, o princípio norteador da aplicação da lei 14.133/2021 do
desenvolvimento nacional sustentável gera resultados sistematicamente positivos,
inclusive econômicos, criando valor público incomensurável e trazendo a ideia de
inovação no setor público.
O julgamento pelo menor preço deve considerar o menor gasto levando em conta
os custos indiretos. Nesse contexto, o custo de investimento no controle do uso de
recursos significa grande economia ao longo do tempo, além de aumento da qualidade
de vida da população em geral.
O melhor preço não coincide necessariamente com o menor preço. “Os critérios
de sustentabilidade requerem capacidade de prospecção e abandono resoluto da
concepção reducionista de julgamento, fadada a obter o “preço míope‟ ”(FREITAS,
2013, p.46).
Camarão (2018, p.5) explica que:
Neste diapasão, a aquisição de um determinado bem que se apresenta, por
agora, como vantajoso para a Administração pode caminhar ao desserviço
num segundo momento, se não considerados os custos indiretos de sua
contratação, desprezados os efeitos nocivos que determinaria em tempo para a
sociedade e que não foram computados quando entendeu-se de apreçar o valor
final dele.
Uma licitação que respeita tanto o princípio da economicidade quanto também o
princípio do desenvolvimento nacional sustentável e a própria sustentabilidade em si,
não se restringe a juízo imediato superficial, comportamento antijurídico alienado a
interesses de curto prazo e sem se importar com a criação de valor público em suas
ações.
Para verificar a sustentabilidade objetiva de uma licitação ou contratação, Freitas
propõe um teste de sustentabilidade que pode ser replicado ao analisar situações
concretas de compras públicas.
Para tanto primeiramente deve-se verificar se a contratação é realmente
necessária, se o contrato produzirá benefícios diretos e indiretos que superam os custos
diretos e indiretos. O doutrinador administrativista aponta ainda que o gestor público
deve se perguntar se a contratação induz padrões de consumo razoáveis e se enquadra
em um estilo de vida saudável.
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Logo em seguida, deve-se avaliar a proposta mais vantajosa mediante os
requisitos de sustentabilidade sob o ponto de vista de criação de valor público e de
inovação pública, ultrapassando o tradicional exame da legalidade e das formas.
Tendo a noção de criação de valor público citado no texto, sugere-se que todos
os Editais, Termos de Referência e orçamentos detalhados devem estimar os custos
relacionados às externalidades negativas e observar um mínimo recomendável de
criação de valor público nas aquisições de bens e serviços pela administração pública.
Por fim, deve-se fiscalizar a execução das licitações e contratos administrativos
conforme editais sustentáveis com base na nova lei 14.133/2021, que positivou a
guarida ao ciclo de vida dos bens e serviços adquiridos pela administração pública,
preocupando com a criação de valor público em todas as aquisições estatais.
REFERÊNCIAS
BONA, Fabiane. GRANDO, Celito de. O Aspecto jurídico da sustentabilidade –
Instrumentos normativos regulamentadores das licitações sustentáveis. Revista
Direito e Sustentabilidade. Porto Alegre p. 20–39, Jul/Dez. 2018
BRESSER-PEREIRA, L. C. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista
do Serviço público, 47, n. 1, p. 07-40, 2015.
BRYSON, J. M.; CROSBY, B. C.; BLOOMBERG, L. Public Value Governance:
moving beyond traditional public administration and the New Public Management.
Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 4, 2014, p. 445-456.
CAMARÃO, Tatiana. Sobre compras públicas sustentáveis: ponderações necessárias.
Arquivo disponível no AVA da Puc/Minas. Acesso em: 28 set. 2018.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27ª ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade dos contratos administrativos. In: A&C – R. de Dir.
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 52, p. 35-53, abr./jun.
2013.
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade - Direito ao Futuro. 3.ed. Belo Horizonte, Fórum,
2016.
FUGLSANG, L. and RONNING, R., „On Innovation Patterns and Value-Tensions in
Public Services‟, 2015, Service Industries Journal, vol. 35, no. 9, pp. 467-482.
MOORE, M. H. Criando valor público por meio de parcerias público-privadas. Revista
do Serviço Público, 58, n. 2, p. 151-179, 2007.
OSBORNE, D.; GAEBLER, T. Reinventando o Governo: como o espírito
empreendedor está transformando o setor público. Brasília: MH Comunicação,
1994.
SILVA, Magno Antônio da. O conceito de eficiência aplicado às licitações públicas:
uma análise teórica à luz da economicidade. In: Revista do TCU n.113, set/dez 2008,
pp.71-84.
STEWART-WEEKS, M. and Kastelle, T., „Innovation in the Public Sector‟, 2015,
Australian Journal of Public Administration, vol. 74, no. 1, pp. 63-72.

945

TONELLI, D.F., Moreira, S.T.B., Mesquita, I., Silva, S.R. and Silva e Vasques, M.O.,
„Uma proposta de modelo analítico para a inovação na gestão pública‟, 2016, Revista
do Serviço Público, vol. 67, pp. 59-84
TONELLI, D. F.; VOICU, M.; ZULEAN, M. Public Innovation in Post-Transition
Countries: Experiences from Brazil and Romania. Transylvanian Review of
Administrative Sciences, p. 17, 2019. path-dependency; actor-network theory;
comparative analysis; public-service.

946

A extensão universitária dialógica: olhares e percepções de
discentes de graduação da Universidade Federal de Lavras
(UFLA)
Karen Ribeiro da Silva1, Raquel de Figueiredo Ananias2, Viviane Santos Pereira3
1,2,3

Departamento de Administração e Economia – Universidade Federal de Lavras
(UFLA) – Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

karen.silva8@estudante.ufla.br, raquel@ufla.br, vivianepereira@ufla.br

Palavras-chave: Universidade, Educação Participativa, Sociedade.
A extensão universitária, principalmente em sua perspectiva participativa e
dialógica, é um importante pilar da prática educativa universitária e, assim como a
pesquisa e o ensino, deve estar presente nos diferentes níveis de ensino superior e nas
diversas áreas de conhecimento que integram a universidade. Neste contexto, por meio
dessa pesquisa, tivemos o objetivo de conhecer a compreensão de discentes de
graduação da UFLA sobre a extensão universitária. Metodologicamente optou-se por
um estudo descritivo de caráter quali-quantitativo, cujo instrumento de coleta de dados é
um questionário online disponibilizado antes de se iniciar os conteúdos das disciplinas
para duas turmas com 97 estudantes de graduação (principalmente Zootecnia,
Engenharia Agrícola, Administração Pública, Ciências Biológicas, Direito,
Administração) inscritos na disciplina “Fundamentos de Extensão". A ferramenta
tecnológica utilizada para tal foi o formulário online “Google Form”. Para a análise dos
dados qualitativos utilizou-se das etapas iniciais da análise de conteúdo. Os dados
coletados demonstram que mais da metade dos vinte e seis respondentes (58% ou 15
estudantes) mencionaram não ter recebido informações sobre extensão universitária ao
ingressar na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Além disso, a maioria dos
respondentes ainda não conhecem as ações de extensão universitária que uma
universidade pode desenvolver (73% ou 19 estudantes); e grande parcela dos estudantes
participantes da pesquisa (81% ou 21 estudantes) desconhece as diretrizes que orientam
as ações da extensão universitária. É possível perceber, ainda, que grande parte dos
estudantes (62% ou 16 estudantes) entende a Universidade como um ambiente voltado
basicamente ao ensino. Com relação à extensão universitária propriamente dita, a
maioria dos estudantes (65% ou 17 estudantes) apresentou em suas respostas um
entendimento de extensão alinhado a uma perspectiva antidialógica ou possui uma
noção vaga sobre seu conceito. Os dados apresentados evidenciam a necessidade de
proporcionar um maior contato dos estudantes universitários da UFLA com a temática
da extensão universitária (teoria e prática), a partir de um enfoque dialógico, interativo e
participativo. Com isso, espera-se que, ao articular a comunidade acadêmica a diferentes
grupos sociais que constituem a sociedade, seja promovida, continuamente, a
construção e a troca mútua de saberes entre esses atores, de modo a articular e
dinamizar mais esse processo – que a ciência produza conhecimentos a partir de
questões reais, históricas e atuais – e, a partir disso, a realidade seja transformada por
meio da educação.
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A formação universitária brasileira está alicerçada sobre três pilares: ensino, pesquisa e
extensão. A extensão universitária, numa perspectiva contemporânea desempenha um
papel importante ao articular a universidade com outros setores da sociedade,
promovendo a construção de saberes, o aprimoramento da formação discente e a
transformação da realidade social. Dessa forma, objetivou-se com essa pesquisa
conhecer a percepção dos bolsistas de extensão do Programa Institucional de Bolsas de
Extensão e Cultura (PIBEC) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) quanto à
extensão universitária. Para tal, realizou-se uma pesquisa descritiva, utilizando dados
quali-quantitativos, através da aplicação de um questionário semiestruturado,
disponibilizado na plataforma Google Forms. Foram convidados a participar 66
discentes selecionados pelos editais nº 1 e 4/2021/PIBEC/UFLA. Obteve-se uma
amostra de 35 participantes. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e à
análise de frequência relativa. A partir das análises, identificou-se que 40% dos bolsistas
de extensão concebem a universidade apenas como instituição de formação profissional;
26% como instituição na sua tríplice função: ensino, pesquisa e extensão; 23% como
instituição de domínio do saber humano de forma geral; e 9% como instituição de
ensino e pesquisa. Quanto à extensão universitária, 48% dos bolsistas a compreendem
como a dimensão acadêmica que se relaciona com a sociedade numa perspectiva
antidialógica, uma vez que a associam a ideia da universidade levar, transferir, repassar,
divulgar, disseminar conteúdos para sociedade; 34% numa perspectiva dialógica
associando-a com comunicação, troca de conhecimento e saberes, ensinar e aprender
com a sociedade; e 18% deram respostas inconclusivas. As diretrizes que orientam as
ações de extensão são desconhecidas por 80% dos bolsistas, os demais as conhecem de
forma parcial. Das cinco modalidades de ações de extensão possíveis de ser realizadas
por uma universidade, 66% dos bolsistas demonstraram conhecer uma ou duas, sendo
eventos a modalidade mais conhecida, citada por 46% e programas a menos conhecida,
referida por 9%. Os resultados demonstraram que somente 25% dos bolsistas possuem o
entendimento que os projetos de extensão que atuam são ações de extensão. No que se
refere ao uso de metodologias participativas, apenas 3% demonstrou conhecê-las.
Conclui-se que a maioria dos bolsistas de extensão desconhece o conceito
contemporâneo de extensão universitária bem como, as diretrizes, as ações de extensão
e as metodologias participativas. Esses resultados ressaltam a necessidade de espaços de
formação que propiciem a aprendizagem dos temas relacionados com a prática
extensionista. Tendo em vista a obrigatoriedade da curricularização da extensão
universitária percebe-se a relevância de se pautar a temática em diferentes espaços na
universidade de forma a contribuir para uma atuação mais efetiva e alinhada com a
concepção contemporânea sobre extensão.
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Palavras-chave: Formação para a cidadania; Ensino de História; Material didático.
RESUMO: A História como disciplina escolar possui um papel pertinente em articular
saberes inerentes sobre a relação do passado junto ao presente. Fenômeno esse que conta
com recursos como o livro didático, um instrumento que tem como desafio contribuir
com a formação do estudante. A questão da formação para a cidadania está presente em
nossa Carta Constitucional de 1988, entendida como participação ativa e consciente do
indivíduo na sociedade. A pesquisa justifica-se na importância que essa disciplina tem
para a formação do próprio estudante perante o seu meio. O objetivo deste trabalho foi
analisar a produção científica sobre o livro didático de História e sua contribuição para o
processo de formação cidadã dos estudantes, observando se é trabalhado a dimensão que
a educação tem na construção de uma sociedade igualitária, participativa e com acesso
aos mesmo direitos e deveres. A metodologia adotada na pesquisa se fez a partir de um
levantamento bibliográfico, que no primeiro passo possibilitou conhecer, através das base
de dados, a produção científica sobre a temática almejada. O levantamento foi realizado
nas bases de dados do Portal de Periódicos CAPES, Google Acadêmico, Portal Educ@
da Fundação Carlos Chagas, Scientific Electronic Library Online (Scielo.org), Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), repositório Institucional da
Universidade Federal de Lavras (UFLA), Biblioteca Virtual Pearson e nos Anais dos
Simpósios da Associação Nacional de História (ANPUH), tendo como descritores de
busca as palavras: ensino de história, formação cidadã e livro didático. Foram encontrados
um total de 208 trabalhos. No segundo momento foi realizada uma análise preliminar dos
trabalhos encontrados, observando estudos que direcionassem especificadamente aos
descritores, restando 21 trabalhos. A terceira etapa se formulou a partir de leituras
sistemáticas, acrescidas em fichas de leituras, organizando as produções analisadas em
eixos temáticos, que abordassem perspectivas semelhantes em torno do tema estudado.
Os resultados obtidos evidenciaram categorias e subcategorias de acordo com as
incidências encontradas, sendo elas: categoria A: formação para cidadania (relação social
através da educação; participação em sociedade; consciência democrática; formação para
criticidade). Categoria B: Ensino de História (conhecimento histórico; participação de
forma consciente; prática docente em história; valorização das culturas). Categoria C:
livro didático (cultura escolar). Podemos concluir que, o ensino de história tem grande
papel na contribuição de formar um cidadão atuante na sociedade. Com isso, pôde-se
compreender, através das variadas formas pedagógicas, as contribuições do ensino de
História e o livro didático para a formação cidadã dos estudantes.
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Remoto.
O ano de 2020 foi marcado pelo isolamento social como medida preventiva de
enfrentamento a SARS – COV – 2. Diante deste contexto o Senado aprovou o decreto
de Estado de Calamidade Pública no Brasil (Decreto legislativo nº 6), onde as
instituições de ensino ficaram impedidas de ministrar aulas presenciais. Contudo, o
Ministério de Educação e Cultura (MEC) publicou uma Nota Técnica sobre a Portaria
MEC Nº 544/2020 e um Parecer CNE/CP Nº 05/2020, orientando a reorganização do
Calendário Escolar e indicando a possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da
Pandemia da COVID-19, em toda as etapas da educação básica. Com essas medidas a
educação formal nas instituições de ensino foram impactadas e os discentes e docentes
tiveram que se adaptar ao ensino remoto, um desafio pedagógico. Nesse contexto, esta
pesquisa busca investigar sobre as ações pedagógicas desenvolvidas por professoras de
alfabetização da rede municipal de uma cidade do Sul de Minas Gerais, durante o ensino
remoto com um recorte temporal de Agosto de 2020 à Agosto de 2021. A pesquisa
busca compreender a percepção das professoras alfabetizadoras sobre o processo de
ensinar a leitura e a escrita à distância. Foram selecionadas professoras que lecionam
para o primeiro e segundo ano às crianças que estão em processo de alfabetização e
letramento, que culminaram na aprendizagem da leitura e escrita em conformidade com
a BNCC. Parte-se da concepção de alfabetização como saber ler e escrever, no ato de
aprender a tecnologia de codificar e decodificar a língua escrita, de letramento como o
uso social da leitura e da escrita, mesmo que não seja alfabetizado, de acordo com as
reflexões de Magda Soares. Desta forma, compreender e refletir sobre este processo
possibilitará compreender as ações formativas vividas por professores a partir do uso
das tecnologias digitais aliadas ao processo de ensino aprendizagem como um caminho
possível à superação das limitações do ensino presencial. Para isso, desenvolve-se uma
pesquisa de caráter qualitativo, balizada por uma pesquisa de campo, realizada com 16
professoras alfabetizadoras da rede municipal, em que as professoras divididas em dois
grupos, a metade responderá a um formulário enviado pelo e-mail e as outras
participarão de uma entrevista semiestruturada, através da plataforma Google Meet. O
foco da pesquisa é a descrição das ações pedagógicas para a alfabetização e letramento e
a observação dos materiais utilizados pelas professoras para suas aulas, no intuito de
compreender, problematizar e refletir sobre as práticas pedagógicas adaptadas ao ensino
remoto.
Agradecimentos: As autoras agradecem o apoio financeiro da agência CAPES.
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Palavras-chave: Saúde Mental, Formação Docente, Políticas Públicas.
Sabemos que no mundo em torno de 800 mil pessoas tiram sua própria vida por ano,
com uma taxa de mortalidade mundial de 10.7 para cada 100 mil habitantes. Essa estatística
se torna mais alarmante quando se observa que a taxa é maior entre jovens na faixa etária
entre 15 e 29 anos, período em que estão se preparando para entrar no ensino superior,
cursando a graduação ou a pós-graduação ou se preparando para o mercado de trabalho. Nesse
cenário, verifica-se um grande aumento do número de episódios suicidas e de sofrimento
psíquico dentro das universidades. A partir disso, nossa pesquisa objetiva discutir o
sofrimento psíquico que emerge dentro das relações universitárias e investigar a percepção de
discentes e docentes sobre as políticas em saúde mental oferecidas por uma Universidade
Federal do Sul de Minas. Para o alcance desses objetivos iniciamos a pesquisa com um
levantamento bibliográfico sobre o tema pesquisado em bases de dados da CAPES, Scielo,
BDTD e Portal Educ@. Na busca dos trabalhos foram considerados os descritores: “ambiente
universitário”, “sofrimento psíquico”, “saúde mental”, “universidade” e “ensino superior”.
Foram encontrados um total de 272 trabalhos, distribuídos em 145 artigos e 127
teses/dissertações. Desse montante selecionamos, com base nos títulos e resumos, aqueles
estudos que se referiam diretamente a temática de interesse, restando 30 trabalhos, sendo 21
artigos científicos, 8 dissertações e 1 tese. Os dados foram organizados em tabelas com
indicadores das produções e posteriormente categorizados conceitualmente em fichas de
leitura, distribuído em 3 eixos, a saber: “ambiente universitário”, “sofrimento psíquico” e
“políticas em saúde mental”. Os resultados mostram que os trabalhos se concentraram nos
anos de 2019 e 2020, com seis publicações para cada ano; seguido do ano de 2016 com quatro
publicações; de 2017 com três publicações; de 2011 e 2018 com duas publicações em cada
ano e nos demais anos de 2004, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014 e 2015 com uma publicação
cada. Os trabalhos retratam que a temática relacionada a saúde mental universitária apresenta
relevância, nota-se que grande maioria das publicações se concentram dentro das Ciências
Médicas e Humanas. Quanto as políticas em saúde mental para esse público, percebe-se que a
oferta não é uma unanimidade, mas existem iniciativas isoladas dentro das instituições de
Ensino Superior.
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Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Apropriação de resultados; Avaliação
formativa
Resumo. Este trabalho compõe um dos capítulos da dissertação de Mestrado cuja
pesquisa pretende verificar se os professores se apropriam ou não dos resultados das
avaliações da aprendizagem e as possibilidades metodológicas do uso desses resultados
para a reorientação da prática pedagógica. Dissertação essa que possui como título
provisório “A reorientação da prática pedagógica pela apropriação dos resultados da
avaliação escolar: desafios e possibilidades”. Trata-se de uma revisão bibliográfica que
abalizou, na presente pesquisa, reflexões sobre o como a avaliação escolar é vista e tratada
pelos professores no cotidiano escolar. Buscou-se também analisar como esses
professores relacionam os resultados das avaliações escolares com suas próprias práticas
pedagógicas. Sempre pensando em responder o problema de pesquisa que é saber de que
forma os resultados da avaliação escolar são apropriados pelos docentes para a
reorientação das suas práticas pedagógicas. Os dados bibliográficos foram coletados em
três bases de dados indexadoras de publicações científicas: Portal Educ@ da Fundação
Carlos Chagas, Portal de Periódicos Capes e Google Acadêmico. Utilizamos como
descritores de busca os seguintes descritores: “Avaliação da aprendizagem”, “avaliação
da aprendizagem e prática docente” e “Avaliação da aprendizagem e reorientação da
prática docente”. O recorte temporal foi de 2000 a 2020. Depois de várias buscas foram
escolhidas 10 publicações para análise, considerando os títulos, palavras-chave e nível de
ensino condizente com a pesquisa. Nas publicações percebemos que, por mais que a
Avaliação da aprendizagem seja foco de pesquisas e análises há muito tempo, e que muito
já se falou da necessidade da avaliação não está dissociada do processo de ensinoaprendizagem, que ela deve ser de caráter formativo e não classificatório e/ou punitivo, o
que ainda se observa é que prevalecem práticas avaliativas mais voltadas para a
classificação e medição. Percebemos também que a dificuldade de transição da avaliação
classificatória para a avaliação formativa se dá por vários motivos, entre estes se
destacam: a formação inicial e a continuada dos professores, que não prepara para o ato
de avaliar e assim professores parecem reproduzir a forma como foram avaliados. Mas
apesar de constatar que o que prevalece, ainda hoje, nas escolas é a avaliação
classificatória, é possível encontrar várias iniciativas buscando a superação dessa
situação. As publicações nos mostram que os pesquisadores em contato com as escolas
estão estudando formas de que a avaliação seja vista como parte do processo pedagógico
e que seja realmente formativa, que busque a aprendizagem sempre e não seja apenas um
instrumento burocrático e/ou classificatório.
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Palavras-chave: Formação de professores, Avaliação da aprendizagem, Web Scraping,
Pandemia COVID-19.
RESUMO: O percurso traçado pelos docentes e profissionais da educação no período de
restrição sanitária causado pela pandemia da covid-19, intensificou a utilização de
plataformas digitais com destaque para o desenvolvimento de novas metodologias nos
processos de ensino e avaliação da aprendizagem. Assim, busca-se neste trabalho,
caracterizar o tipo de conversação acerca da Avaliação da Aprendizagem na esfera
pública digital e a conotação dada ao tema nos últimos anos. As informações pesquisadas
compõem-se de conteúdos de lives produzidas sobre a temática, coletadas por meio da
YouTube Data Tools, uma ferramenta de web scraping para mineração de dados e
raspagem textual na internet. As técnicas de investigação aplicadas partem dos
pressupostos da análise de conteúdo, da tipologia de revisão de comentários em redes
sociais e da análise de conteúdo automatizada com as técnicas de correspondência por
meio da linguagem R. Após o levantamento dos dados, foi realizado um exame
exploratório e manual do corpus e posteriormente passou-se a verificação semântica de
conteúdo, através do software KHCoder, que permite fazer análises estatísticas sobre
corpus textuais. Verificou-se que durante o período emergencial de restrição sanitária da
COVID-19, houve ascensão da temática da avaliação da aprendizagem, ainda, as
indicações de conexidade entre as palavras representaram, entre outras características,
que na esfera digital, a avaliação da aprendizagem não prima pela atribuição de valor ou
notas. Este trabalho constitui-se relevante fonte de investigação, informação e reflexão,
para continuidade ou redimensionamento das práticas pedagógicas de avaliação da
aprendizagem no âmbito educacional. Os resultados obtidos podem ser revertidos em
ganhos culturais, científicos e acadêmicos no contexto brasileiro, contribuindo para o
enriquecimento das discussões referentes ao tema, ampliando a possibilidade de outras
abordagens e reflexões, sobretudo aos métodos e instrumentos de avaliação.
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O estudo em questão pretende observar se, ao tematizar o Ultimate Frisbee no interior do
componente curricular Educação Física, encontrar-se-á “solo fecundo” para o
desenvolvimento das categorias pedagógicas (dialogicidade, conscientização,
emancipação, práxis e autonomia) presentes na abordagem de ensino interacionista
sociocultural, da qual Paulo Freire é o principal expoente. O objetivo central consiste em
correlacionar a modalidade supracitada, em razão de suas particularidades estruturais, de
modo a aproximar ou fomentar as categorias pedagógicas presentes no pensamento
freiriano, ao ser tematizado em aulas destinadas ao Ensino Médio, em razão da
constituição das juventudes e seus dilemas constitutivos e formativos, malgrado não se
restrinja a essa etapa de ensino. Para tanto, empreendeu-se uma revisão sistemática a fim
de mapear as produções brasileiras sobre a modalidade e com efeito, nutrir uma
proposição pedagógica para o ensino do Ultimate Frisbee. Ao realizar a revisão
sistemática, identificou-se uma inópia de produções o que ratifica a relevância desse
estudo. Então, após perscrutar as idiossincrasias da modalidade, somado aos resultados
da literatura científica perquirida e os fundamentos do pensamento freiriano e suas
categorias pedagógicas, iniciou-se a construção da proposição pedagógica para o ensino
do Ultimate Frisbee, sendo a mesma dividida em quatro momentos: o Momento Inicial,
de acolhida e levantamento do universo de experiências dos educandos sobre a cultura
corporal de movimento; o Momento Investigativo, de escolha das questões mais
significativas emergidas do diálogo com os discentes; o Momento Propositivo, de
desenvolvimento de situações existenciais e aprofundamento das problematizações; e o
Momento de Fechamento, isto é, o encerramento do ciclo de atividades pedagógicas. Ao
longo da proposição, conjectura-se facultar múltiplas aberturas e possibilidades com as
quais o processo de ensino-aprendizagem do Ultimate Frisbee possa ensejar e subsidiar o
desenvolvimento das categorias pedagógicas postuladas por Freire. Almeja-se, na prática,
nutrir epistemologicamente o exercício de planejamento, intervenção e avaliação de
professores/as em exercício profissional, por efeito aquilatar a organização e eficácia do
trabalho pedagógico, em especial no que diz respeito ao ensino da referida modalidade
esportiva e a perspectiva de formação emancipatória.
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A avaliação da aprendizagem no âmbito da educação, um recurso de extrema
importância por avaliar o processo formativo do aluno, se tornou foco de preocupações
desde o fechamento das escolas em março de 2020. A interrupção imediata das aulas
presenciais ocorreu pois em fevereiro deste mesmo ano a mídia divulgou que o Brasil
apresentava os primeiros casos da doença COVID-19 que já assolava vários países. Desde
então, o ensino remoto emergencial (ERE) foi implantado temporariamente como uma
estratégia educacional que possibilitasse manter as atividades de ensino. Frente a esta
questão e diante dos desafios que surgiram no contexto escolar durante a pandemia, sendo
um desses desafios as formas de avaliação da aprendizagem, faz-se necessário fomentar
uma reflexão sobre como esse procedimento tem sido realizado. Assim, os objetivos desta
pesquisa são identificar e compreender quais foram as estratégias avaliativas utilizadas
pelos professores dos anos iniciais da educação básica durante o período de ensino remoto
em uma escola municipal da rede pública do sul de minas. Propõe-se como metodologia
a pesquisa qualitativa como ferramenta de investigação desenvolvida por meio de um
estudo de caso. Este trabalho justifica-se por promover reflexões aos docentes e
impulsioná-los na busca por conhecimentos que os possibilitem fazer escolhas pertinentes
quanto aos procedimentos e instrumentos avaliativos que serão desenvolvidos, e pela
necessidade de incentivá-los para uma reorientação da prática pedagógica no que diz
respeito à avaliação, no sentido de desenvolver intervenções visando a qualidade do
ensino e aprendizagem. Por fim, considerando o momento atual de ERE, é fundamental
compreender como o processo de avaliação da aprendizagem está ocorrendo para que se
possa pensar em novos meios de ressignificar algumas práticas no contexto educacional,
tanto no período de pandemia, quanto após o fim dela. E pensando na melhoria do sistema
educativo, propôs-se nesta pesquisa enquanto produto educacional, sendo este um
importante requisito dos programas de mestrado profissional por promover o diálogo
entre universidade e escola, um curso de formação continuada sobre o processo de
avaliação da aprendizagem para os professores e professoras da instituição onde será
realizado o estudo, a fim de contribuir com a qualificação do trabalho docente.

955

Percursos do contexto histórico da Educação Física no Brasil
quanto área de formação
Eryclis Nunes1, Ana Paula Corrêa 2
1

Departamento de Nutrição e Saúde – Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade
Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil

2

Departamento de Educação – Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e
Letras - Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 – 37200-000 –
Lavras, MG – Brazil
eryclis.nunes1@estudante.ufla.br, ana.correa1@estudante.ufla.br
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A história da Educação Física no Brasil teve inúmeros personagens que fizeram parte
das suas raízes, no qual foram derivados para serem implantados como área de
formação. No contexto histórico que cerca a Educação Física foi pela influência dos
índios e suas práticas corporais, militares para fins bélicos e médicos pelo forte caráter
eugenista e higienista que estiveram nas primeiras manifestações dentro de contextos de
formação dos primeiros profissionais que atuavam na área. Atualmente, houve uma
evolução da Educação Física a respeito da área e caráter renovador da formação de
professores, onde é abarcado modelos que correspondem aos aspectos da
psicomotricidade, desenvolvimentista, saúde renovada, crítica e inclusiva que
contrapõem a formação linear, higienista e tecnicista. Compreender o processo histórico
da Educação Física no Brasil, suas rupturas ao longo da história, sua expansão no Brasil
quanto à área de conhecimento e formação. A pesquisa é apresentada em caráter
qualitativo e de natureza histórica, tendo como método a pesquisa bibliográfica. Foi
realizado um levantamento teórico acerca da história da Educação Física no Brasil e as
mudanças ocorridas ao longo dos anos através de um mapeamento das produções
acadêmicas nas bases de dados Scielo, periódicos CAPES, Google Acadêmico e Scopus,
em especial, as principais publicações a respeito do contexto histórico da Educação
Física no Brasil. Foram encontrados um total de 27 documentos elencando os pontos
principais sobre o objeto de estudo, sendo que os artigos foram analisados conforme o
título, resumo e objetivo. A Educação Física era inicialmente vinculada ao exército.
Com o advento da República começou-se um campo fértil para o desenvolvimento da
educação física, enquanto disciplina escolar, pois a República foi um evento
marcadamente militar e positivista para a mesma. Já com a lei de 1998 (9696) passa-se
a dividir a área da Educação Física em duas, sendo a licenciatura e o bacharelado. A
Resolução nº7/2004 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais, na diferenciação
inclusive à prática profissional, e quanto ao estágio supervisionado. Com as principais
mudanças ao longo do tempo, compreende-se todo o processo histórico, suas
transformações, até a chegada na área de conhecimento da Educação Física atual.
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Seguindo a tradição das pesquisas envolvendo o movimento Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (CTSA) (CONRADO, et al., 2014), almejamos formar cidadãos
críticos e reflexivos para uma sociedade em constante e rápida mudança, que
frequentemente coloca em pauta questões éticas. Desta forma o nosso trabalho se
propõe a: a) Desenvolver uma sequência de atividades baseada na Aprendizagem
Baseada em Problemas (ABP) (CONRADO, et al., 2014) que permita, através de uma
problematização sobre o que é e como viver bem, trabalhar em sala questões éticas
pertinentes à tomadas de decisões relacionadas a construção de uma casa e b)
identificar, organizar e classificar posturas éticas presentes em produções estudantis
durante o desenvolvimento dessa sequência de atividades com Calouros da Licenciatura
em Física da UFLA. Essa abordagem permite criar situações que o estudante se depare
com tomadas de decisões éticas que serão documentadas através de formulários e
transcrições das falas durante o desenvolvimento das atividades, viabilizando a
construção dos dados. A categorização se dará identificando as posturas éticas
presentes. As categorias que pretendemos utilizar são: Utilitarismo, Ética das Virtudes,
Individualismo, Antropocentrismo Seletivo, Antropocentrismo e Biocentrismo
(NUNES-NETO; CONRADO, 2021). Por fim, esperamos identificar indícios de que
discussões envolvendo questões éticas em sala de aula auxiliam na tomada de decisões
socioambientalmente responsáveis.
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A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar se as significações
produzidas em Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA) do conceito de
número inteiro possibilitam o desenvolvimento do pensamento aritmético em estudantes
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como decorrência, apresenta-se os seguintes
objetivos específicos: compreender de que modo as SDA e a intervenção pedagógica
suscitam a atividade de estudos dos sujeitos da pesquisa; analisar as potencialidades e as
limitações dos instrumentos de mediação (tecnologias digitais) nas significações que
corroboram para o desenvolvimento do pensamento aritmético. Tal pesquisa se justifica
ao passo que, em uma revisão bibliográfica e posterior categorização dos resultados, foi
identificada a necessidade de aprofundamento do referido objeto de estudos sob a
perspectiva da Teoria Histórico-cultural. Nesse sentido, esta pesquisa se fundamenta –
sob os pressupostos filosóficos do materialismo histórico-dialético – na Teoria
Histórico-cultural, na Teoria da Atividade e na Teoria do Ensino Desenvolvimental.
Metodologicamente, esta pesquisa é caracterizada como exploratória, de abordagem
qualitativa, delineada como um estudo de caso baseado nas significações produzidas no
desenvolvimento do Produto Educacional elaborado no âmbito do mestrado. Quanto aos
procedimentos de produção de dados, será utilizado o diário de campo, os registros
produzidos pelos estudantes e a gravação de áudio. Os dados serão analisados por uma
metodologia denominada de Núcleos de Significação, que consiste em três momentos:
levantamento de pré-indicadores; articulação dos indicadores; e articulação dos núcleos
de significação. Portanto, o intuito é responder aos seguintes questionamentos: quais as
influências da mediação realizada por ferramentas pedagógicas em meios digitais e as
intervenções do professor nas significações produzidas pelos alunos em situações
desencadeadoras de aprendizagem do conceito de número (natural e inteiro)? E para o
desenvolvimento do pensamento aritmético? A hipótese é que a compreensão do objeto
de estudos na sua essência – no caso, o pensamento aritmético e o conceito de número
inteiro – a partir da perspectiva lógico-histórico, permite: compreender que os
elementos pedagógicos tensionadores e os nexos conceituais contribuem para
elaboração e desenvolvimento de SDA que têm a potencialidade de suscitar a atividade
dos sujeitos e desenvolver o pensamento teórico.
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Diversos historiadores, filósofos e sociólogos da ciência têm defendido a importância
da história da ciência para educação científica e também produzido contribuições importantes
que têm sido aproveitadas por pesquisadores de ensino de ciências para propor inovações
didáticas na educação básica e formação de professores (Bagdonas, Zanetic e Gurgel 2014).
Especificamente sobre Revolução Copernicana, existem muitos trabalhos disponíveis
baseados no uso de história e filosofia da ciência, como o Projeto Harvard1, apostilas de
cursos de “Evolução dos Conceitos da Física” da UFSC2 e “Gravitação” da USP , além de
obras com enfoque filosófico (Chalmers 1993) e textos e narrativas, como a peça de teatro de
Brecht “A vida de Galileu” (Brecht 1977).
Para seu uso no ensino médio, criamos uma sequência didática composta por textos
históricos, com o intuito de promover discussões sobre ética e natureza da ciência. Durante a
pesquisa e criação dos textos, aprofundamos os estudos sobre a história de Galileu,
abordamos as relações existentes entre ele e outros cientistas e o contexto político e social da
época. Debatemos também as visões equivocadas sobre a natureza da ciência e os dilemas
éticos em torno da figura do cientista.
Esta intervenção pedagógica, em virtude dos impactos da pandemia, foi realizada de
forma assíncrona utilizando o Google Meet e a coleta de dados através de formulários do
Google aplicados em duas turmas: uma turma de nono ano do ensino fundamental II, na
escola Cooperativa de ensino de Bambuí e outra turma de licenciatura em Física da
Universidade Federal de Lavras. A análise dos dados se encontra em fase inicial, entretanto
as impressões iniciais mostram algumas percepções prévias equivocadas dos alunos sobre
NdC, como concepções empírico indutivistas, visões individualistas e elitistas da ciência e
também à necessidade do “método científico” como um conjunto de etapas intrínsecas ao
desenvolvimento científico, além disto, as respostas mostram diferentes posicionamentos
éticos dos alunos a partir da análise da obra de Galileu e as consequências de suas ações.
Entretanto, o aprofundamento destas análises compõem o próximo passo desta pesquisa.

1
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O objeto da pesquisa é o processo de significação estabelecido pela Atividade
dos estudantes em Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA) que
possibilitem o desenvolvimento do pensamento algébrico a partir da generalização do
pensamento aritmético. Enunciado o objeto da pesquisa, elaborou-se a seguinte questão
orientadora: As significações produzidas por estudantes de um 8º ano, por meio de
situações desencadeadoras de aprendizagem possibilitam o desenvolvimento do
pensamento algébrico? Tem-se como hipótese, que as dificuldades dos estudantes no
estudo da álgebra decorrem de problemas advindos da aritmética, formulou-se o
objetivo principal: analisar o desenvolvimento de pensamento algébrico, por meio de
SDA que explorem a generalização do pensamento aritmético. Os objetivos específicos
são: analisar se a mobilização dos nexos conceituais da álgebra em SDA produzem
significações que corroboram para o desenvolvimento do pensamento algébrico;
analisar se as SDA suscitam a Atividade de Estudos/Aprendizagem; o papel da
mediação pedagógica na produção das significações. O desenvolvimento dessa pesquisa
será calcado na teoria histórico-cultural, pois esta visa o desenvolvimento do homem
através do contato com sua história e o meio cultural, no qual este está inserido, sem
desconsiderar a subjetividade própria de cada indivíduo. A metodologia adotada para a
realização da pesquisa é de abordagem qualitativa, a ser realizada com estudantes do 8º
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Minas Gerais. A documentação
da pesquisa será gerada a partir dos seguintes instrumentos de produção dos dados:
diário de campo da pesquisadora; registros produzidos pelos estudantes durante o
desenvolvimento das SDA; e a vídeo gravação das aulas. A metodologia adotada para a
análise dos dados é a denominada de Núcleos de Significação.
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Educação

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido com o objetivo analisar o desenvolvimento do
pensamento teórico, de alunos dos anos finais do ensino fundamental, em situações
desencadeadoras de aprendizagem mediadas pela utilização de materiais concretos e
tecnologias digitais, especificamente no ensino de álgebra. Recorreu-se aos
pressupostos do materialismo histórico-dialético (Karl Marx) e na teoria da históricocultural (Lev S. Vigotski, Alexei Leontiev, Vasily Davidov) como referencial teórico. A
pesquisa caracteriza-se como qualitativa e está inserida no contexto escolar. A pesquisa
tem como objetivos específicos analisar as potencialidades e os limites dos
instrumentos de mediação utilizados e se as significações produzidas pelos estudantes
nas situações desencadeadoras de aprendizagem corroboram para o desenvolvimento do
pensamento algébrico. Como forma de coleta de dados pretende-se utilizar o gravador
de voz, as notas de campo do professor pesquisador e o registro das atividades a serem
feitas pelos alunos. Como método de análise dos dados pretende-se utilizar os núcleos
de significações, que consiste em três etapas: levantamento de pré-indicadores,
sistematização dos indicadores e a construção dos núcleos de significação. Espera-se
com o desenvolvimento da pesquisa que a unidade didática a ser elaborada, juntamente
com a intervenção pedagógica, orientada pela Teoria Histórico-Cultural, possa ser
capaz de suscitar a atividade do sujeito. Ao final da pesquisa, busca-se elaborar um
produto educacional.

962

Uma proposta de sequência de ensino por investigação
Marcela Aparecida de Paula1, Rita de Cássia Suart2
1,2

Departamento de Química – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
marcela.paula@estudante.ufla.br, ritasuart@ufla.br

Palavras-chave: Níveis investigativos, ligações químicas, ensino médio.
O ensino por investigação é uma abordagem didática que possibilita que os
estudantes sejam capazes de desenvolver habilidades, de forma que os conhecimentos
construídos por eles possam ser generalizados para além do contexto escolar, de forma
consciente e racional (CARVALHO, 2011). O objetivo desta pesquisa é analisar os
níveis investigativos, de acordo com Silva (2011), de uma sequência de ensino por
investigação (SEI), após a sua regência. Dessa forma, foi elaborada uma SEI com sete
aulas, sobre o conteúdo ligações químicas, para ser desenvolvida em aulas de química,
com estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública de Lavras. As
aulas foram gravadas e transcritas, e em seguida, analisadas de acordo com os elementos
pedagógicos do ensino por investigação, propostos por Silva (2011), sendo eles:
Levantamento das concepções dos alunos, Questão problema, Laboratório, Questões
para os alunos e Sistematização. Eles são divididos em níveis de investigação: C1: Não
apresenta características investigativas, C2: Tangencia características investigativas, C3:
Apresenta algumas características investigativas e C4: Atividade investigativa. A análise
das aulas evidencia, que a SEI ministrada pode ser classificada em C3, por apresentar
elementos pedagógicos que possibilitaram a professora e aos estudantes desenvolverem
levantamento de hipóteses, análise e exploração dos dados e generalização das ideias em
outros contextos. A partir dos resultados encontrados, consideramos que a SEI
elaborada pode ser considerada investigativa, mas ainda necessita de aperfeiçoamentos
nas atividades propostas, de forma que professor e estudantes desenvolvam diferentes
habilidades e interações, por meio do ensino por investigação.
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Link para o pitch: https://youtu.be/IjLYzvq85xM
Resumo.
No programa de melhoramento genético, a demanda por fenotipagem de alto rendimento
a campo está aumentando progressivamente. Assim, objetivou-se avaliar índices de
vegetação e área foliar correlacionados com produtividade de grãos de híbridos de milho
oriundos de dois programas de SRR (seleção recorrente recíproca da UFLA) AB e CD.
Foram avaliados 6 híbridos de cada programa de SRR, os dois híbridos sem seleção das
populações AB e CD e duas testemunhas (DKB 230 e RB 9077), avaliados em Lavras,
Ijaci e Nazareno, no delineamento de blocos completos com 3 repetições. Foram
realizados voos entre 10:00 e 14:00 hora local em diferentes fases vegetativas da cultura,
a 30 metros de altura com drone multi-rotor (Mavic Pro) equipado com uma câmera
digital RGB. Os planos de voos foram planejados com o software Pix4D com uma
sobreposição de 80% longitudinal e 60% lateral. Para a elaboração do ortomosaico,
utilizou-se o software PhotoScan Agisoft. Posteriormente os dados foram analisados com
o auxílio do software R. Verificou-se elevada qualidade experimental a partir da acurácia
e coeficiente de variação, sendo que a fonte de variação híbrido em todos os ambientes
foi significativa a 5% de probabilidade. Na análise conjunta dos três locais as populações
AB e CD foram significativos a 1 % de probabilidade. Para a população AB e CD as
correlações de Pearson foram positivas e no geral baixas, sendo os maiores valores
obtidas para o índice GLI (0.40) e ExG (0.40) a 24 dias após a semeadura em Ijaci. Já
para a população CD maior valor (0.65) foi obtido para o índice NGRDI a 56 dias após a
semeadura, no local Ijaci. Houve correlação negativa aos 133 dias após a semeadura no
local Nazareno. Estes resultados denotam potencial para o emprego de índices de
vegetação sobretudo nas fases mais iniciais da cultura. E oportuno enfatizar que, no final
do ciclo de desenvolvimento, devido a maior ocorrência de plantas daninhas a estimação
bem como a correlação da produtividade com os índices é viesada.
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Para muitos estudantes dos cursos da área de Ciências Exatas a disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral causa no mínimo um desconforto. Isso porque trata-se de
uma disciplina com baixa taxa de aprovação. Mas essa disciplina já compôs o currículo
do que hoje é considerado ensino básico. Em 1890 com a reforma de Benjamin
Constant introduziu-se o Cálculo Diferencial e Integral no terceiro ano do ensino
secundário. Sendo extinta definitivamente do currículo, após vários movimentos de
inserção e exclusão, no início da década de 1960 com o Movimento da Matemática
Moderna. Não sendo tratado como parte do componente curricular, não existe o
momento de estudar Cálculo Diferencial durante o Ensino Médio. Mas isso não
significa que conceitos atrelados ao Cálculo Diferencial devem ser extintos do
currículo. Nesse contexto, o presente trabalho propõe abordar como o Cálculo
Diferencial pode ser inserido no Ensino Médio, no estudo das propriedades de funções.
Pois, ao estudar as funções afins e quadráticas, nos deparamos com conceitos como taxa
de variação e pontos de máximo ou mínimo. Desta forma, a familiarização de algumas
ideias do Cálculo Diferencial pode auxiliar a compreensão de conceitos vinculados às
funções estudadas no Ensino Médio. Evitando assim, o simples acúmulo de fórmulas e
a memorização de conceitos. Além disso, essa familiarização precoce do Cálculo
Diferencial e Integral pode ser benéfico para os estudantes que pretendem seguir na
área das Ciências Exatas.
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Neste trabalho mostramos que é possível resgatar o gosto pelo aprendizado da
Matemática nos alunos. Para seu desenvolvimento fizemos um estudo dos resultados
das provas do IDEB, PROVA BRASIL, SIMAVE e PISA, com intuito de observar
como o conhecimento Matemático vem sido absorvido pelos alunos nos últimos anos.
Relatamos um pouco da história da Matemática, da história do ensino da Matemática no
Brasil e das mudanças trazidas pela BNCC. Percebemos que apesar das notas baixas
vistas através das provas citadas, somos destaque nos estudos científicos na área da
Matemática. Aplicamos um projeto para os alunos do sexto ano, com o objetivo de
tornar mais agradável o estudo e o aprendizado da matemática. Com os resultados
obtidos e o retorno dado pelos alunos, concluímos que a Matemática está presente em
todo lugar e pode ser mais prazerosa e significativa quando é realizada a partir de
atividades que propiciem uma maior interação e vivência com os alunos.
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Em grande parte do Brasil, as áreas utilizadas para disposição de resíduos
sólidos urbanos são representadas pelos “lixões” ou depósitos não planejados, que são
focos potenciais de poluição, podendo interferir negativamente no ambiente e
comunidades humanas em sua área de influência. Com intuito de verificar uma possível
contaminação do solo por poluentes inorgânicos oriundos do lixão municipal de IlicíneaMG, foram realizadas amostragens do solo em uma área sob influência do mesmo, em 3
repetições nas profundidades de 0-20 cm e 60-80 cm , em duas posições da paisagem: ao
longo da linha de drenagem (talvegue) da encosta e na baixada. Para controle, amostrouse o solo nas mesmas profundidades e posições, mas em área próxima, porém sem
influência do lixão, a qual foi denominada de área testemunha (Pasto). O solo foi
classificado como Cambissolo, derivado de rochas meta- pelíticas, com classe textural
franco-argilosa, ácidos e de baixa fertilidade natural. As amostras foram caracterizadas
por análises de rotina de textura e fertilidade, além de matéria orgânica e N total, bem
como digestão nítrica e determinação de teores totais dos metais pesados Cu, Pb, Zn, Cr,
Mn, Ba, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, P, S, Co, Ti, V, Zr, Cd, nos Laboratórios de
Análises de Solos e Geoquímica da UFLA. Ao comparar os resultados obtidos com os
Valores de Referência de Qualidade (VRQ) estabelecidos pelo (COPAM), ocorreram
variações de menor relevância nas amostras analisadas, destacando-se maiores teores de
Potássio (K) em ambas as profundidades, disponível nas análises através do extrator
ácido diluído Mehlich-I e da digestão nítrica, e maiores teores de Zinco (Zn) 0-20 cm na
área de drenagem do lixão, sendo este, somente disponível pelo extrator ácido diluído
Mehlich-I. Os resultados sugerem contaminação de baixa intensidade dos elementos
metálicos mais solúveis (K e Zn) e de menor toxicidade. Por outro lado, os baixos teores
de P-Mehlich e N total sugerem risco escasso de escoamento do chorume nos pontos
que foram realizadas as amostragens.
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Palavras-chave: Unidade de Conservação, Reserva Extrativista, Uso e cobertura do
solo.
Nesta pesquisa, tomou-se como objeto de estudo a Reserva Extrativista IpaúAnilzinho, localizada na Amazônia, no município de Baião/PA, unidade de conservação
federal que ainda não dispõe de Plano de Manejo, e em seu território ocorrem complexos
conflitos por uso da terra, o que leva à necessidade de definição de estratégias adequadas
de gestão por parte do governo federal. O objetivo do trabalho foi mapear e analisar a
dinâmica do uso e cobertura do solo no território da RESEX, e em seu entorno imediato
(10km), no período entre 1993 e 2019. Foram utilizaradas imagens de satélite Landsat
para classificação supervisionada com o algoritmo MaxVer. Empregando técnicas de
geoprocessamento, foram elaborados mapas temáticos digitais referentes ao uso e
cobertura do solo nos anos de 1993, 1999, 2005, 2010, 2015 e 2019. Os resultados
obtidos foram comparados com os dados disponíveis na plataforma MapBiomas. A
acurácia da classificação foi definida pelo índice Kappa, com valor global de 0,87,
indicando concordância Excelente dos resultados analisados. Ao longo dos 26 anos,
observou-se redução da cobertura de vegetação de 6,7% no interior da RESEX, e de
8,8% na área de entorno. Os resultados demonstram um incremento de vegetação na
porção norte. Na porção sul da Resex houve maior impacto ambiental, sendo observado
que a pastagem foi o principal uso do solo, em expansão ao longo do período avaliado.
As informações geradas nesse trabalho podem subsidiar a gestão do território, na
elaboração do Plano de Manejo da Unidade, bem como servir como base para
proposição de acordos de gestão com as comunidades residentes, e elaboração de
políticas públicas ou soluções práticas para conter o desmatamento e a expansão
agropecuária desordenada que vem ocorrendo no local.
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A grande presença das lagoas de estabilização em estações de tratamento de
esgoto (ETE) se dá pelas elevadas eficiências, baixos custos, simplicidade operacional e
de manutenção, grandes resistências a choques hidráulicos e orgânicos, sendo
alternativa viável para o pós-tratamento de reatores anaeróbios. Porém, como todo
sistema de tratamento, também apresenta desvantagens como a possibilidade de
liberação de maus odores, além de apresentarem elevados requisitos de área. Assim, a
sua adoção é mais indicada como forma de tratamento descentralizado e/ou para
depuração de esgotos de municípios de menor porte. Em Minas Gerais, cerca de 27,0%
dos municípios possuem população inferior a 5.000 habitantes, o que pode sugerir
adequabilidade de emprego desse reator nessas localidades. Assim, com o presente
trabalho, objetivou-se realizar um levantamento quantitativo das lagoas de estabilização
nas ETEs em Minas Gerais. Os dados foram compilados do Plano Estadual de
Saneamento Básico e do Atlas Esgoto, da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico. Em Minas Gerais existem 853 municípios, dos quais 284 possuem ETEs, o que
corresponde a 33,3 % das cidades. Há 384 ETEs no estado, número que demonstra
haver mais de uma estação atendendo a população desses municípios. Das tipologias de
tecnologias de tratamento, as lagoas de estabilização (isoladas ou associadas a outros
processos) somam 86 unidades, correspondendo a 22,4 % das ETEs mineiras. As lagoas
de estabilização concentram-se, principalmente, na região do Alto Médio São Francisco
(24 unidades), Médio Baixo São Francisco (22 unidades) e rio Grande (19 unidades),
enquanto que na região do rio Paraíba do Sul somente uma lagoa de estabilização está
implantada. Considerando-se todas as demais tecnologias de tratamento de esgoto,
como por exemplo tanque séptico, filtro anaeróbio, lodos ativados, reatores anaeróbios e
tratamento químico, isolados ou consorciados, é relevante a presença das lagoas de
estabilização no tratamento de esgoto em Minas Gerais, principalmente nas bacias do
rio São Francisco e Grande, o que por si, já justifica a importância de estudos sobre
parâmetros de projeto e condições de operação dessas lagoas.
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Palavras-chave: Carvão ativado, remoção de nutrientes, adsorvente.
A presença de fósforo (P) nos cursos d’água pode ser oriunda de diversas fontes,
como o intemperismo de rochas fosfatadas e o despejo de efluentes. Seu aporte
excessivo pode causar eutrofização. Um método eficiente de remoção desse nutriente
nos efluentes é a sorção por carvão ativado mineral. No entanto, a utilização desses
adsorventes pode ser restrita em virtude do seu alto custo. Em função disso, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de sorção de fósforo por adsorventes
produzidos a partir de resíduo agrícola. O experimento consistiu na produção de dois
tipos de carvões de bagaço da cana-de-açúcar, um sem ativação química (CN) e outro
ativado com óxido de magnésio (CA). Ambos os carvões foram ativados fisicamente em
forno mufla durante 3 horas a 500ºC. Os carvões foram caracterizados quanto ao
rendimento, densidade de partícula, pH, ponto de carga zero, adsorção de azul de
metileno, número de iodo e estimativa da área superficial. Os ensaios de sorção foram
realizados em batelada e em triplicata, nos quais 40 mL de solução de água enriquecida
com diferentes concentrações de fósforo foram colocados em tubos falcon com 0,5 g de
adsorvente. Para obtenção das isotermas de sorção, as concentrações das soluções
variaram entre 10 e 400 mg L-1 para o CN e entre 10 e 10.000 mg L-1 para o CA. A
concentração remanescente de fósforo foi obtida após 24 horas em agitador de Wagner
a 50 rpm e os resultados foram ajustados as isotermas de Langmuir e de Freundlich. Os
ensaios de cinética foram realizados com solução de P de 300 e 9000 mg L-1 para o CN
e CA, respectivamente. As amostras foram mantidas em agitação por 60, 120, 180, 300,
420, 540, 720, 900 e 1400 minutos, sendo que para o CN também foi utilizado o tempo
de 1200 min, e as concentrações de P foram determinadas. Os resultados foram
ajustados aos modelos de Elovich, Pseudo primeira ordem, Pseudo segunda ordem e
Weber e Morris. O CA apresentou melhores resultados de sorção de fósforo do que o
CN, atingindo eficiência de remoção de 99,8%, na concentração inicial de 400 mg L-1
de P e máxima capacidade de adsorção de 428,6 mg g-1 e o CN obteve 26,5% de
remoção de fósforo e máxima adsorção de 5,96 mg g-1. Nos ensaios de cinética foi
observado que o CA atingiu o equilíbrio de adsorção antes do CN, aos 540 e 900
minutos respectivamente. O CA também apresentou melhores resultados nos ensaios de
caracterização tais como, maiores resultados de rendimento, densidade de partículas,
adsorção de azul de metileno e área superficial. Portanto, conclui-se que o bagaço de
cana-de-açúcar ativado com óxido de magnésio é um excelente adsorvente de fósforo,
podendo ser utilizado como uma alternativa para remoção desse nutriente.
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O atributo de cor de um produto é de primordial importância para o consumidor como
critério de qualidade e aceitação, já que os consumidores frequentemente associam as
cores com o frescor. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros
colorimétricos de corpos de frutificação de Pleuorotus ostreatus var. florida (PF),
Pleuorotus ostreatus (PO), Pleuorotus ostreatus var. shimofuri (PS) e Pleuorotus
djamour (PD). Os parâmetros colorimétricos, L*, a*, b*, Chroma e ºHue, foram
analisados usando colorímetro Minolta CR-400 illuminate D65 (Minolta Corp.,
Ramsey, N.Y., EUA). O instrumento foi calibrado com uma referência cerâmica,
iluminante C, antes do uso. As coordenadas CIELab foram obtidas juntamente com o
Chroma e o ângulo Hue. O píleo de cada cogumelo foi medido aleatoriamente. A leitura
foi realizada dez vezes por espécie. Os resultados foram tratados utilizando análise de
variância (ANOVA), seguido de teste Tukey (p<0.05) onde o software utilizado foi o
Statistic 12 (Statsoft, Tulsa, Estados Unidos). Considerou-se estatisticamente
significante o valor de p<0.05. Os cogumelos PO, PD e PF apresentaram maior valor
de luminosidade que o cogumelo PS, sendo este último o único que apresentou
diferença estatística. A luminosidade do cogumelo PS pode ter sido influenciada pelos
valores obtidos para ºHue a a*, devido a sua cor ser próxima do marrom, com a
presença de tons de laranja avermelhado. Apesar da luminosidade do cogumelo PD, não
diferenciar estatisticamente dos cogumelos PO e PF, de acordo com os parâmetros a*,
Chroma e ºHue, essa espécie apresenta um tom laranja claro e vivido. Já os cogumelos
PF e PO não diferiram estatisticamente em todos os parâmetros avaliados. Levando em
consideração que a cor do produto é um fator decisivo na escolha do consumidor, os
parâmetros colorimétricos dos cogumelos apresentaram uma aparência agradável, pois
demonstram-se frescos e com cores vívidas.
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Abstract

Glyphosate is a non-selective, glycine-derived herbicide widely used in the world.
The spraying of this product can reach non-target plants, as well as surface water and the
soil of the region where it is sprayed. Furthermore, the extensive use of this pesticide can
cause toxicity problems to aquatic organisms, insects and carcinogenicity in humans.
Thus, the need for remediation of environments contaminated with residues of this
product is evidenced and the most effective way to do this is through microbial enzymatic
catalysis. The aim of this work is to promote microbial enrichment culture from
rhizospheric soil samples collected in coffee plantations, as well as to characterize
consortia of microorganisms with high potential for resistance and/or degradation of
glyphosate. Soil sampling for enrichment took place in Coffea arabica and Coffea
canephora plantations in the State of Espírito Santo, which were subjected to different
weed management. At the current time, the protocol for enrichment in a liquid medium is
being carried out, in which aliquots are collected over time. These will be used to analyze
the succession of microorganism communities, employing next-generation sequencing
technology and verifying the degradation potential of glyphosate and its AMPA
metabolite, through Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry (GC-MS).
Microbial consortia are expected to indicate potential for glyphosate degradation. Thus,
future work may develop bioinoculants for the treatment of coffee trees and their grains,
contributing to making coffee production free of contaminants.
Keywords: Herbicides. Soil. Coffea arabica. Coffea canephora. Microbial Degradation.
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Clostridium botulinum é uma bactéria Gram-Positiva, anaeróbia, formadora de
endósporos e causadora do botulismo. Para evitar a contaminação microbiana dos
alimentos por microrganismos desse gênero e seus endósporos, a indústria utiliza
conservantes químicos que podem oferecer malefícios a saúde. Logo, se faz necessária a
substituição desses por compostos naturais como os óleos essenciais. O estudo avaliou a
atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de cravo e alho sobre endósporos de
Clostridium botulinum INCQS 00054. A Concentração Mínima Esporicida (CME) dos
óleos essenciais foi determinada pela técnica de diluições em caldo em meio diferencial
para isolamento de C. botulinum, transferindo-se 25μL da cultura padronizada (107
UFC/mL) para tubos contendo 5 mL do meio acrescido de 0,5% de Tween 80 e óleos
essenciais nas concentrações (v/v): 0,09%, 0,18%, 0,37%, 0,75%, 1,5% e 3%. Os tubos
foram incubados a 37°C/24h em anaerobiose. Após esse período, alíquotas de 200 μL
foram transferidos para tubos contendo 5 mL do meio, incubando-se a 37°C/24h em
anaerobiose. A CME foi aquela em que não se observou crescimento microbiano nas
três repetições. As CME obtidas foram: 3% (óleo de cravo) e 1,5% (óleo de alho).Os
resultados sugerem que os óleos essenciais testados apresentam ação antimicrobiana
contra endósporos de C. botulinum, apontando como alternativas promissoras para
redução de contaminantes em alimentos.
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A celulose é um polímero natural sintetizado por plantas e por algumas espécies
de bactérias do ácido acético (AAB), como a espécie Komagataeibacter sp. O uso de
coprodutos, como a casca de café é uma fonte alternativa de nutriente que pode ser
utilizado em meios fermentativos para o crescimento microbiano, além de ser uma fonte
de carboidrato de baixo custo, ainda pode acrescentar à estrutura da celulose bacteriana
compostos presentes na casca, como compostos bioativos. Compostos, como os
flavonoides possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, o que amplia a possibilidade
de uso da celulose bacteriana. Em função disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a
presença de flavonoides na celulose bacteriana produzida a partir de casca de café. Para
essa avaliação a cepa padrão Komagataeibacter xylinus (ATCC 23769) foi cultivada em
meio estático utilizando meio manitol (controle) e meio alternativo com casca de café
com milhocina. Os ensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente
casualizado sendo avaliado dois meios de cultura, manitol como controle e meio a base
de casca de café como tratamento, utilizando a espécie de bactéria padrão
Komagataeibacter xylinus (ATCC 23769), com três repetições. A análise de
determinação de flavonoides totais foi realizada a partir do extrato adsorvidos da
membrana de celulose bacteriana crescida no meio a base de casca de café pelo método
colorimétrico de cloreto de alumínio. O tratamento controle apresentou concentração de
38 μg/ml de flavonoides totais, enquanto o tratamento a base de café a concentração
encontrada foi de 375,5 μg/ml, ou seja, cerca de 10 vezes mais. A casca de café é rica
em compostos bioativos que podem ser inseridos na estrutura da celulose que possui
alta porosidade e alta área superficial, o que torna o material susceptível a absorver
outros componentes, como os flavonoides. Sendo assim, a membrana de celulose foi
capaz de incluir flavonoides em sua estrutura, o que abre campo de investigação para
inserção de outros compostos bioativos ampliando o uso de aplicação da celulose
bacteriana para indústria de alimentos, farmacêutica e outras.
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A Antártida, continente que ficou isolado por milhões de anos pode abrigar
organismos de grande interesse ecológico e econômico devido às suas adaptações ao
clima severo. Desta forma o trabalho buscou potenciais produtores de enzimas
amilolíticas e celulolíticas em temperaturas mais baixas. Os isolados foram isolados do
solo antártico e foram depositados na Coleção de Culturas do Departamentos de Ciência
dos Alimentos (CCDCA), armazenados a -80°C. Vinte e cinco isolados foram
reativados em meio de extrato de malte e levedura (YM) e incubados a 15°C por 20
dias. Após esse período, os esporos foram extraídos usando uma solução de Tween 80
0,05% (v/v) e a suspenção foi então padronizada para o inóculo em placas contendo
meio suplementado com amido e carboximetilcelulose (CMC) 1,5% (m/v). O isolados
foram incubados por 15 dias à 15°C e posteriormente foi medido o halo de degradação
do substrato após a revelação com lugol fraco e posteriormente calculada a atividade
relativa (RA), que compara o tamanho da colônia com o tamanho do halo.
Posteriormente foi feita a análise de variância (ANAVA) utilizando o teste de Tukey a
5% de significância comparando as RAs, e todas as médias com valores acima de 1 são
consideradas significativas. Dos 25 isolados, 13 e 12 isolados apresentaram valores
significativos de RA para produção de celulase e amilase, respectivamente. Conclui-se
que a maioria dos fungos foi capaz de produzir enzimas hidrolíticas nas condições em
que foram submetidos, destacando para o isolado nomeado de 17.1 que apresentou
produção de ambas enzimas. Novas etapas experimentais são necessárias para a
caracterização da atividade enzimática e avaliação da conversão de substrato em
produto, mas já se pode afirmar que há um potencial real de produção enzimática por
alguns isolados.
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Palavras-chave: MALDI-TOF, bactérias láticas, alimentos lácteos fermentados.
O queijo Minas Artesanal (QMA) é produzido a partir de leite cru e apresenta
microbiota endógena formada principalmente por bactérias do ácido lático (BAL).
Estas, são responsáveis pelas características organolépticas e segurança microbiológica
do produto. Este estudo objetivou a identificação de BAL isoladas de sete amostras de
QMA produzidos na região da Canastra, em Minas Gerais. 25 g do queijo foram
homogeneizadas em 225 mL de citrato de sódio e realizada a diluição seriada decimal
em água peptonada estéril e posterior plaqueamento em superfície em meio Man
Rogosa Sharp - MRS. O plaqueamento foi realizado em triplicata e as placas incubadas
em anaerobiose à 37 ºC por 48 horas. A raiz quadrada de cada morfotipo caracterizado
foi utilizada como padrão para retirada dos isolados e posterior analise do perfil de
proteínas ribossomais. Após isolamento, as cepas de BAL foram identificadas
utilizando equipamento MALDI Biotyper (Bruker), juntamente ao sistema automático
MALDI Biotyper 2.2. As análises foram realizadas em triplicata. A identificação dos
resultados foi expressa por Biotyper log (scores), indicando a similaridade da cepa
desconhecida com o perfil disponível em bancos de dados do equipamento. De acordo
com fabricante, escore entre 1,7 e 1,9 é indicativo de identificação de gênero e escore
igual ou superior a 2,0 é o limiar definitivo para identificação da espécie. Foram obtidos
46 isolados de bactérias láticas que, após a identificação, resultaram em 22 cepas
identificadas em nível de espécie, 16 classificados como pertencentes ao gênero
Lactobacillus spp. e oito isolados não foram identificados. Lactobacillus plantarum foi
o único microrganismo identificado com score superior a 2,0, correspondendo a 47,8%
dos isolados. Estudos evidenciam a variabilidade na população microbiana endógena
dos queijos artesanais, onde o conhecimento da microbiota diversificada é fundamental
para a produção de alimentos, uma vez que cada cultura microbiana propicia
características específicas aos produtos.
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Palavras-chave: probióticos, digestão simulada, bebida probiótica não láctea.
Sobreviver a passagem pelo trato gastrointestinal (TGI) e atingir o intestino grosso
é um dos critérios de seleção mais importantes dos microrganismos probióticos, para isso,
devem apresentar tolerância as condições adversas do processo de digestão. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o desempenho da matriz alimentar não láctea à base de aveia,
sementes de girassol e amêndoa na proteção de células potenciais probióticas durante
digestão simulada. As cepas de leveduras (Pichia kluyveri, Pichia guilliermondii e
Debaryomyces hansenii), crescidas em meio de cultivo tradicional e em bebida não láctea,
foram expostas as condições simuladas do trato gastrointestinal de forma consecutiva
simulando o processo de digestão na boca, esôfago-estômago, duodeno e íleo. Em cada
etapa foram ajustados o pH, a rotação e adicionadas as enzimas específicas. Após o
término de cada etapa da simulação 100 μL da amostra foram retirados e submetido à
diluição seriada, posteriormente 10μL de cada diluição foi plaqueado em sobre ágar
YEPG. Os resultados foram expressos em log UFC/mL. P. kluyveri e D. hansenii
mantiveram a contagem significativamente (p<0,05) inalterada durante todo o processo
de exposição, mostrando que são capazes de resistir às condições adversas do processo
de digestão no TGI. Enquanto P. guilliermondii diminuiu (p<0,05) os números viáveis
após 30 minutos de exposição à pepsina, equivalente ao pH = 3,8. As cepas de leveduras
apresentaram sobrevivência em torno de, em média, 96% quando cultivadas com o
substrato vegetal. Já com o meio de cultivo tradicional, a sobrevivência ficou em torno
de, em média, 89%. Conclui-se que a matriz vegetal utilizada é capaz de proteger e manter
viável as leveduras potencialmente probióticas durante a passagem pelo TGI.
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Palavras-chave: Kombucha; Fermentação; Bebida Funcional; SCOBY.
Kombucha é uma bebida não alcoólica obtida tradicionalmente através da
fermentação do chá de Camellia sinensis adicionado de açúcar por uma colônia
simbiótica de bactérias e leveduras presentes em uma película de celulose (SCOBY). A
tendência atual dessa bebida está na disponibilidade de diferentes sabores, preparados a
partir de especiarias, ervas, frutas e extratos de flores. Diante disso, o objetivo deste
trabalho foi verificar o perfil de fermentação de Kombucha utilizando infusão de café
arábica para primeira fermentação. Os tratamentos variaram de 25-100% (v/v) de
infusão de café, utilizando chá verde como tratamento controle e foram feitas análises
de acidez titulável total, pH e ºBrix durante 12 dias de fermentação sob temperatura
ambiente. Os tratamentos contendo infusão de café fermentados por SCOBY
apresentaram alterações físico-químicas semelhantes ao controle: aumento significativo
da concentração de ácidos e redução do pH e do teor de sacarose. O teor de acidez total
titulável variou entre 0,35 e 0,45%, o que tem sido relatado como indicativo do término
do processo fermentativo associado à qualidade sensorial. O pH final das bebidas
variaram de 3,2 a 2,9 entre os tratamentos, apresentando valores ideais para Kombucha.
Esse comportamento era esperado devido à produção de ácidos inerentes ao processo
fermentativo e característico do metabolismo das bactérias acéticas. A diminuição do
ºBrix de 6,0 para 5,0±0,3 entre todos os tratamentos mostra o consumo de açúcares
durante a fermentação. Isso evidencia que o processo fermentativo em Kombucha a
base de café arábica ocorreu de forma adequada de acordo com os parâmetros físicoquímicos da bebida tradicional.
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Palavras-chave: silagem, matéria seca, inoculante
O capim elefante cultivar BRS Capiaçu se destaca pelo alto rendimento e
qualidade da forragem. Porém, durante a ensilagem dessa forrageira é comum a
ocorrência de fermentação indesejável. O ajuste do teor de MS ao corte ou a utilização
de inoculantes, são alternativas interessantes. O objetivo foi avaliar o perfil
microbiológico da silagem de capim elefante cv. BRS Capiaçu, colhido com diferentes
teores de MS e inoculado com cepas selecionadas de bactérias do ácido lático (BAL).
Foram utilizados silos experimentais de 30 L. O experimento foi conduzido em DIC,
com arranjo fatorial (2 x 2 x 4), sendo dois teores de MS (18% - baixa e 26% - alta);
dois dias de estocagem (62 e 104) e 4 inoculantes [Lentilactobaillus hilgardii (LH),
Lactiplantibacillus plantarum (LP), e a combinação, em proporções iguais, entre as
duas cepas (LP+LH), todos com taxa de inoculação de 8,8 log UFC.g-1)]. Foi realizada a
contagem de BAL no meio de cultura MRS, e de leveduras e fungos filamentosos no
meio de cultura DRBC. A população de BAL foi maior nas silagens com a MS baixa
inoculadas com LH e na silagem controle (6,75 e 6,78 log UFC.g-1, respectivamente).
Em todos os tratamentos a presença de BAL foi maior nas silagens com a MS alta em
relação as silagens com a MS baixa. Aos 62 dias, nas silagens inoculadas com LP e LH,
a contagem de BAL foi superior aos demais tratamentos (7,68 e 7,65 log UFC.g-1,
respectivamente). A população de BAL foi maior aos 104 dias em relação a população
com 62 dias. A presença de leveduras foi maior no controle nas silagens MS baixa (2,99
log UFC.g-1), nas silagens com a MS alta não houve diferença significativa entre os
tratamentos. O controle apresentou a maior população de fungos filamentosos nas
silagens com a MS baixa, aos 104 dias (2,95 log UFC.g-1) e nas silagens com a MS alta,
com 62 dias (2,91 log UFC.g-1). Os fatores tempo de ensilagem, concentração de MS e
inoculantes apresentaram grande influência no perfil microbiológico da silagem de
capim elefante BRS Capiaçu. A população de microrganismos indesejáveis como
leveduras e fungos filamentosos foram menores nas silagens inoculadas.
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Palavras-chave: Surfactina, genômica, pangenoma.
As bactérias do gênero Bacillus são organismos de alto potencial biotecnológico quanto
a prospecção de metabólitos secundários, dentre os quais, destaca-se a surfactina. Neste
trabalho objetivou-se avaliar a prevalência do operon srfAABCD (responsável pela
biossíntese da surfactina), o repertório pangenômico de Bacillus subtilis e sequenciar o
genoma da cepa RI4914, utilizando uma abordagem híbrida de sequenciamento. Para
isso, 153 genomas foram recuperados do NCBI e as plataformas PGM Ion Torrent e
GridION foram utilizadas para o sequenciamento genômico da cepa RI4914. Todos os
genomas foram utilizados para as análises de MLST utilizando os genes core da espécie
e reconstrução filogenética utilizando o gene rpoB, bem como para análise de pangenoma
e de prevalência do operon. O operon sfraAABCD foi recuperado de 146 dos 153
genomas avaliados, demonstrando que a função é comum à espécie. A montagem obtida
a partir do sequenciamento da cepa RI4914 apresentou alta qualidade e boa acurácia, com
completude de 98,84 % e contaminação de 1,10 %. A espécie B. subtilis apresentou
pangenôma aberto. A genômica comparativa indicou alta prevalência do operon
srfAABCD, fornecendo suporte aos estudos genéticos de B. subtilis e a utilização da
abordagem híbrida de sequenciamento se mostrou adequada para montagem do genoma
de alta qualidade.
TM
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do ácido lático (BAL).
O ácido L-glutâmico é um importante aminoácido proteinogenico e principal
neurotransmissor excitatório no cérebro. Além disto, é amplamente utilizado na
indústria alimentícia, farmacêutica e de agronegócio. Visto a grande demanda, o
presente trabalho objetivou quantificar o ácido glutâmico produzido via fermentação
pela bactéria do ácido lático isolada de café despolpado. Para o processo fermentativo
foi utilizado 1 mL de inóculo padronizado 106 em 15 mL de caldo MRS e incubados
microaerobicamente em estufa (30ºC/ 7 dias). Posteriormente, o ácido glutâmico
intracelular e extracelular produzido foi extraído com ácido acético glacial e álcool
etílico, respectivamente. Após, o aminoácido foi derivatizado e quantificado
empregando-se Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A análise da produção
intracelular resultou em média de 12,89 Mm/L, enquanto a extracelular foi de 17, 69
Mm/L de ácido glutâmico, totalizando 30,58 Mm/L de ácido glutâmico produzida pela
cepa. Conclui-se que a presente cepa de bactéria do ácido lático provenientes de café
despolpado tem capacidade de produzir ácido L-glutâmico e pode ser utilizada
futuramente em aplicações biotecnológicas.
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Palavras-chave: FES; resíduo agroindustrial; Penicillium brevicompactum
O bagaço de cana é o resíduo agrícola gerado em maior quantidade no Brasil e
mesmocom o aproveitamento para gerar energia, ainda há acúmulo nas regiões de
produção, o que implica em danos ambientais. Uma alternativa, é a aplicação da
fermentação em estado sólido (FES) para geração de produtos secundários de valor
econômico. Isto posto, objetivou-se com este trabalho, avaliar a capacidade de
diferentes lacases em degradar o bagaço de cana e quantificar a lacase produzida por
Penicillium brevicomapctum CCDCA 11400. Para isso, o experimento foi conduzido
em um biorreator de 12 colunas e foram considerados 6 ensaios: controle (água
destilada); 1- enzima pura comercial (Lacase de Trametes versicolor (Sigma) diluída em
tampão fosfato pH 4.5); 2- inóculo (Penicillium brevicompactum CCDCA 11400 (108
esporos/mL) + meio nutriente pH 4); 3- extrato bruto enzimático (pH 4); 4- inóculo
(Penicillium brevicompactum CCDCA 11400 (108 esporos/mL) + meio nutriente pH 7);
5- extrato bruto enzimático (pH 7). 23 mL de solução correspondente a cada tratamento
foram adicionados a cada 15 gramas de bagaço de cana moído (1 mm) e previamente
esterilizado, homogeneizados e adicionados nas colunas identificadas. Os ensaios foram
conduzidos a 19 e 23 °C, durante 14 dias, e amostras foram retiradas nos tempos 0 e 14
dias. Posteriormente, as amostras foram submetidas à análises de espectrofotometria e
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para quantificação enzimática e de
carboidratos (glicose e xylose) e ácidos orgânicos (ácido acético), furfural e
hidroximetilfurfural. A maior produção de lacase por P. brevicompactum CCDCA
11400 foi detectada a 19 °C com valores médios de 963 U/L e 965,5 U/L, em pH 4 e 7,
respectivamente. A produção de alguns compostos metabólicos microbianos foi
influenciada pela temperatura, como ácido acético em ambas as temperaturas (19 e 23
°C) e o furfural foi detectado em maior quantidade na maior temperatura. A produção
de hidroximetilfurfural foi expressiva nos ensaios 3, 4 e no controle (23 °C). Diante
disso, os valores obtidos ao final dos 14 dias de fermentação mostraram uma alta
capacidade de degradação do bagaço de cana nos ensaios com Penicillium
brevicompactum CCDCA 11400, que se mostrou um organismo potencialmente
promissor tanto na síntese de lacase, quanto na degradação química do bagaço de cana,
sobretudo no ensaio 2.
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Palavras-chave: Leveduras; amilase; processos fermentativos
A prospecção e identificação de enzimas de origem microbiana é cada vez mais
indispensável para os diversos processos industriais. A produção de enzimas ocorre por
meio de processos fermentativos com a atuação de microrganismos como leveduras,
bactérias e fungos. As amilases fazem parte um dos grupos de enzimas que promovem a
cisão de um material orgânico através da utilização de água, as quais são muito
utilizadas em processos industriais e biotecnológicos O objetivo desse trabalho foi
avaliar a produção de amilase pela levedura Issatchenkia orientalis por meio de
Fermentação Submersa (FSbm) e Fermentação em Estado Sólido (FES) utilizando
farelo de trigo (FT) como única fonte de carbono. A levedura I. orientalis isolada de
compostagem foi selecionada para avaliação das atividades amilolíticas. Os seguintes
parâmetros foram avaliados inóculo (105 células/mL), temperatura (37°C), pH (7,0),
agitação (120 rpm) e período de cultivo (7 dias). As amostras foram retiradas a cada 24
horas. Os melhores resultados obtidos para a atividade enzimática específica após a
fermentação submersa (FSbm) foi de 14,23U/mg no sétimo dia de cultivo. Para a
fermentação em estado sólido (FES), a maior atividade específica foi de 11,317U/mg no
sexto dia de cultivo. Em conclusão, a I. orientalis pode ser utilizada tanto em processo
fermentativo submerso quanto em processo fermentativo sólido para a produção da
enzima amilase, uma vez que não houve diferença entre os dois resultados. Além disso,
as atividades enzimáticas amilolítica são consideradas média, segundo outros estudos, e
o tempo para produção máxima de amilase é considerado viável. Os resultados aqui
apresentados ressaltam a importância em avaliar a mesma cepa microbiana em
diferentes condições de cultivo, uma vez que os microrganismos e seus metabólitos são
de grande interesse biotecnológico e industrial.
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Biossurfactantes são metabólitos que podem ser produzidos por alguns grupos
de microrganismos com propriedades que conferem ampla aplicação em diferentes
setores industriais e em processos de biorremediação. As características dos
biossurfactantes podem ser influenciadas pelas condições de cultivo e cepa utilizada.
Dessa forma é importante a caracterização físico-quimica do biossurfactante produzido.
A presença do biossurfactante promove um deslocamento do óleo sobre a superfície da
água, desta forma o teste de espalhamento de óleo foi utilizado nesse trabalho para
avaliar a capacidade da redução da tensão superficial em óleo. A fermentação ocorreu
em meio contendo óleo de soja em ensaios com diferentes cepas de Bacillus. Ao final de
5 dias de fermentação os extratos brutos livres de células foram obtidos e submetidos ao
teste de espalhamento de óleo. Para a realização do teste 30 ml de água destilada foi
adicionada a uma Placa de Petri seguida pela adição de 1 ml de azeite de oliva e 20 μl
do extrato bruto adicionados à superfície do óleo. Todos os extratos brutos de
biossurfactante produzidos pelas diferentes cepas de Bacillus foram capazes de
promover o espalhamento do óleo que ocupou um espaço superior a 50% da Placa de
Petri. Os resultados obtidos indicam que as cepas testadas são capazes de produzir
metabólitos com propriedades tensoativas que podem ser usadas para tratamentos de
resíduos oleosos e em processos de biorremediação.
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Palavras-chave: Bioinoculantes, Métodos de cultivo, Nutrição vegetal.

As bactérias promovem o desenvolvimento de plantas devido a diversidade de
suas vias metabólicas biodisponibilizando elementos fundamentais a elas. Isto pode ser
explorado como um vetor biotecnológico, sendo a elaboração de bioinoculantes um
exemplo. O objetivo deste estudo foi verificar a capacidade de bactérias em disponibilizar
elementos essenciais para o desenvolvimento vegetal. As estirpes Azospirillum
brasiliense (Ab-v5), Bacillus megaterium (CCMA 0004) e Brevibacillus sp. (MET12M2)
foram selecionadas. As bactérias foram submetidas a métodos de análise dependentes de
cultivo realizados em triplicata com 15 dias de incubação. Foram avaliadas a capacidade
de fixação biológica de nitrogênio em meio Ashby livre de N, solubilização de fosfato
(meio NBRIP), potássio (meio Pikovskaya) e cálcio (meio Pikovskaya + CaCO3). A
síntese de ácido indol-acético (IAA) foi analisada em meio TSB + triptofano, após o
cultivo houve a coleta de uma alíquota do meio de cultura em microplaca e adição do
reagente de Salkowski, posteriormente foi realizada a leitura da absorbância em 530nm.
Os resultados deste teste foram comparados com a curva padrão de IAA sendo submetidos
a análises estatísticas no software SISVAR®. Todas bactérias foram capazes de fixar
nitrogênio assimbioticamente, a proliferação das colônias indicou a habilidade em fixar
o nutriente ausente na composição do meio de cultura. Nos meios para solubilização de
P e Ca o halo translúcido resultante da liberação dos nutrientes foi visualizado em todas
as estirpes. Para a solubilização de K foi observada a mudança da coloração do meio de
cultura de vermelho para amarelo o que indica que todas foram positivas ao teste. Todas
bactérias sintetizaram IAA. CCMA 0004 e MET12M2 produziram a mesma quantidade
do fitohormônio com média de 9,7µ/ml, já Ab-v5 apresentou uma produtividade de
12,2µ/ml se destacando estatisticamente das demais (Scott-Knott p < 0,05). Neste estudo
foi evidenciada a capacidade de todas as estirpes em viabilizar todos os elementos de
interesse. Desta maneira, a inoculação de A. brasiliense, B. megaterium e Brevibacillus
sp. de forma individual ou em consórcios se torna uma possibilidade para a aplicação em
vegetais implicando em melhorias na produção de maneira ecologicamente sustentável.
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Palavras-chave: leveduras, processo fermentativo, ácidos graxos.
Os lipídeos microbianos são fontes alternativas aos óleos vegetais e o cultivo de
leveduras para este fim é vantajoso devido à facilidade, capacidade de consumir matérias
primas diversificadas de baixo custo e robustez em processos otimizados. Algumas
espécies de leveduras com capacidade de sintetizar e acumular mais de 20% de lipídeos
de sua biomassa são consideradas oleaginosas. No entanto, as espécies descritas na
literatura como oleaginosas ainda são restritas. Objetivou-se avaliar a capacidade de
produção lipídica da cepa Torulaspora maleeae pertencente a Coleção de Cultura da
Microbiologia Agrícola (CCMA), da Universidade Federal de Lavras, e identificar os
ácidos graxos. A levedura foi avaliada a partir do cultivo submerso em dois meios (40g/L
de glicerol puro e 40g/L de glicose). As culturas utilizando inóculo de 108 células/mL
foram incubadas em agitador orbital a 28ºC com agitação de 150 rpm, por 96 horas. Ao
final do cultivo foram retiradas amostras 100 mL, a biomassa foi seca, pesada, e
posteriormente foi realizada a extração lipídica utilizando os solventes clorofórmio e
metanol. O teor de lipídeos foi determinado a partir de cálculos do conteúdo lipídico (g/L)
em relação ao peso seco da biomassa referente ao volume de amostra coletada. O perfil
de ácidos graxos obtidos a partir da transesterificação lipídica foi analisado por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). A acumulação
lipídica da cepa Torulaspora maleeae foi de 70% quando cultivada em meio com glicerol
puro e 7,5% utilizando glicose como fonte de carbono. O mesmo perfil de ácidos graxos
foi determinado para os dois meios de cultivo, sendo identificados ácidos hexadecanoico,
octadecanoico e 9- octadecenoico. A cepa selecionada apresenta alto potencial de
acumulação lipídica com possibilidade de aplicações nas indústrias de alimentos,
cosméticos, farmacêutica e de biocombustíveis.
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O hábito alimentar inicia-se através da nutrição materna, e prolonga-se durante a
infância, sendo extremamente relevante nos primeiros anos de vida devido ao intenso
crescimento e desenvolvimento e à influência de fatores hereditários, meio social, renda
e práticas dos cuidadores. O estudo tem objetivo de conhecer a alimentação de crianças
de 6 a 23 meses no município de Lavras-MG e sua associação com estado nutricional
materno. Procede-se à realização de uma revisão integrativa embasada na estratégia de
busca PICO, e à pesquisa não experimental com a utilização de uma amostra
representativa das crianças de 6 a 23 meses do município que farão parte do projeto
“Caderneta de Saúde da Criança: implicações sobre a segurança alimentar e nutricional
na primeira infância”. Para avaliação do consumo e padrões alimentares serão utilizados
os Marcadores de Frequência de Consumo Alimentar e a Escala Brasileira de
Alimentação Infantil. Os dados serão analisados pelo SPSS 20.0, e a normalidade de
distribuição será testada por Shapiro-Wilk a 5%. Para variáveis contínuas serão
estimadas frequências, médias e desvio-padrão. Para as categóricas a distribuição de
frequências. A associação das variáveis será testada utilizando Qui-Quadrado ou exato
de Fisher (IC95%). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres
humanos da UFLA. Espera-se que o estudo forneça evidências a respeito da
alimentação infantil e sua associação com o estado nutricional materno, fortalecendo
políticas e programas voltados para a alimentação adequada e saudável na infância.
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Palavras-chave: Suco de amora, características físico-química, antocianinas.
Os consumidores vêm buscando cada vez mais por bebidas saudáveis, de boa
qualidade e com alto valor nutricional. O suco de amora tem sido uma ótima alternativa
por ser reconhecido como uma excelente fonte de compostos bioativos, em especial, os
compostos fenólicos e antocianinas, que são substâncias com elevada atividade
antioxidante, capazes de oferecer inúmeros benefícios adicionais à saúde, por auxiliar
na redução do risco de várias doenças. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi
avaliar alguns compostos bioativos (antocianinas e compostos fenólicos totais) e
respectivas atividades antioxidante no suco de amora. Foram determinados pH, sólidos
solúveis totais, acidez total titulável, parâmetros de cor (L*, a*, b*, C* e h*), atividade
de água (aw) e umidade. Os teores de antocianinas foram determinados pelo método de
diferencial de pH e os compostos fenólicos totais pela metodologia de Folin-Ciocalteu,
sendo, a atividade antioxidante determinada pelos métodos ABTS e DPPH. Com base
nos resultados, o suco apresentou: 3,04 ± 0,01 de pH; 5,03 ± 0,06 ºBrix; 2,64 ± 0,03 g
de ácido cítrico/100 g; 0,98 ± 0,01 de atividade de aw e 96,52 ± 0,09 g/100 g de
umidade. Em relação à cor, o suco apresentou L* de 16,9 ± 0,37; a* de 23,27 ± 0,2; b*
de -3,44 ± 0,22; C* de 23,52 ± 0,2 e h* de 351,7 ± 0,5. As antocianinas, compostos
fenólicos majoritários na maioria das frutas vermelhas, foram encontradas em
abundância no suco de amora, apresentando 354,5 ± 3,95 mg de cianidina 3glicosídeo/100 g. Bons resultados foram encontrados para os compostos fenólicos totais
(152,29 ± 5,02 mg de ácido gálico/100 g), com potencial atividade antioxidante para o
método ABTS (8,13 ± 2,09 μmol equivalente de Trolox/ g) e para o método DPPH
(101,13 ± 4,04 EC50 – g/ g de DPPH). Portanto, o suco de amora pode ser considerado
um suco ácido, com elevada umidade, tendência à coloração vermelha, além de
apresentar teores elevados de antocianinas e compostos fenólicos totais com boa
atividade antioxidante.
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Palavras-chave: Atenção plena, comportamento alimentar, gravidez.
A gestação é um período marcado por alterações nos aspectos hormonais, fisiológicos
e psicossociais que podem influenciar no comportamento alimentar e na qualidade de
sono, e consequentemente na qualidade de vida da gestante e repercutindo na saúde do
bebê. Diante deste percurso de ajustamento à maternidade, o objetivo deste trabalho é
avaliar a influência do Mindful Eating na qualidade do sono de gestantes, levando em
consideração os possíveis desfechos para a qualidade de vida da mulher e do nascituro.
Trata-se de um estudo transversal que faz parte de um projeto longitudinal prospectivo
em andamento, denominado CAGESLACT – Avaliação do Estado Nutricional e
Comportamento Alimentar nas fases de gestação, lactação e introdução alimentar, O
projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Lavras
(CAAE: 1 10989519.5.0000.5148). A coleta de dados foi realizada na cidade de Lavras,
Minas Gerais, em gestantes com idade igual ou superior a 18 anos que realizavam
atendimento pré-natal no município. Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos
e obstétricos. Posteriormente houve a aplicação do Mindful Eating Questionnaire – MEQ
e do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh – PSQIBR. Os dados foram tabulados no
software EPIINFO versão 7.2 e, para a execução das análises estatísticas será utilizado o
Statistical Pac Sciences (SPSS) versão 20. Não foi encontrado na literatura trabalhos que
estudem a associação entre o comer com atenção plena e a qualidade de sono de gestantes.
É esperado que com os resultados desta pesquisa seja possível compreender as transições
de comportamento alimentar e qualidade de sono durante o período gestacional, assim
como a influência do Mindful Eating na qualidade de sono durante este período. Esta
proposta objetiva fundamentar bases científicas a fim de proporcionar um novo olhar para
abordagens de atendimento à gestante, promovendo avanços na assistência ao pré-natal,
de maneira acolhedora e humanizada. Desta maneira, que seja possível promover o
desenvolvimento de estratégias de cuidado nutricional mais consistentes, desenvolvidas
especificamente para este período, considerando as possíveis alterações comportamentais
e seus possíveis desfechos para a saúde da mulher e do nascituro.
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Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2; depressão; consumo alimentar
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica, de elevada prevalência, que afeta 7% da
população brasileira. Estudos apontam que a depressão em pacientes diabéticos,
principalmente diabéticos tipo 2 (DM2), tende a comprometer vários domínios da
qualidade de vida, incluindo saúde física, saúde psicológica, relacionamento social,
além de apresentarem maior prevalência de obesidade, pior controle glicêmico e
maiores complicações múltiplas do diabetes. Como vários estudos tem sugerido que as
carências nutricionais estão relacionadas diretamente com a depressão, o objetivo deste
trabalho é avaliar a correlação entre o padrão alimentar e depressão em indivíduos
diabéticos tipo 2. Trata-se de um estudo caso-controle, envolvendo a população urbana
de Barbacena-MG, que apresenta DM2, de ambos os gêneros, com idade superior a 45
anos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres
Humanos da UFLA (parecer 47532321.9.0000.5148). Os adultos e idosos inseridos nos
critérios de inclusão serão convidados a comparecer ao Posto de Saúde Funcionários e
Centro de especialidades Multiprofissionais da cidade de Barbacena-MG, para avaliação
individual. A coleta será realizada em duas etapas. Após assinatura do Termo de
consentimento livre e esclarecido pelos participantes, será realizado a primeira etapa,
sendo coletados: anamnese, avaliação antropométrica, questionário de depressão de
Back e recordatório 24 horas. Na segunda etapa serão coletados: segundo recordatório
24 horas, mini avaliação nutricional e questionário de frequência alimentar. Os
resultados esperados do estudo são que o padrão alimentar saudável seja preditor na
prevenção da depressão em indivíduos com DM2, em Barbacena-MG.
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Palavras-chave: Envelhecimento, Fragilidade, Debilidade Muscular.
A síndrome da fragilidade é caracterizada pela diminuição da força, percentual de
massa corporal magra, resistência física do equilíbrio, além do baixo nível de
atividade física em idosos. Além da fragilidade é percebido outros fatores do próprio
envelhecimento e fatores externos, como variação do índice de massa corporal (IMC)
e alguns componentes do estilo de vida, como alimentação e atividade física. Em
decorrência dessas modificações, as necessidades nutricionais desse grupo de
indivíduos podem ser influenciadas. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi
analisar a presença de sintomas de fragilidade na população idosa na cidade de Lavras
(MG). Para a avaliação da Fragilidade utilizou-se os critérios propostos por Fried e
colaboradores. A avaliação antropométrica incluiu peso, altura e cálculo do IMC. A
amostra do presente estudo foi composta por 50 idosos, sendo 88% de indivíduos do
sexo feminino. A idade média foi de 70,54 anos (± 6,7anos), com peso médio de
65,64kg (± 11,4kg) e IMC médio de 26,85kg/m2( ± 3,6kg/m2). Em relação a
fragilidade, 2% da amostra foi classificada como frágil e 72% como pré-fragil, sendo
o baixo gasto energético o componente mais frequente da síndrome. Observou-se uma
baixa prevalência da síndrome da fragilidade. Acredita-se que essa baixa prevalência
deve-se a maior parte da amostra ter sido composta por indivíduos ativos. Mais
estudos são necessários para estabelecer uma relação entre as duas variaveis.
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Introdução: O CrossFit® representa uma modalidade esportiva que possui como
principal objetivo o aumento das capacidades físicas, e por se tratar de uma modalidade
de alta intensidade, a ingestão energética adequada se torna um fator fundamental para o
sucesso na modalidade. Além disso, utilizar suplementos nutricionais como recurso
ergogênico é amplamente difundido no meio esportivo, como a cafeína, que além de ser
um dos mais populares, possui fortes evidências de sua eficácia. Objetivo: Avaliar
adequação da ingestão energética e o consumo de cafeína de praticantes de CrossFit®
de uma academia localizada no município de Lavras-MG. Metodologia: Submeteu-se a
pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal
de Lavra, onde foi aceita sob número CAAE 20221419.7.0000.5148. Avaliou-se 14
indivíduos, sendo nove indivíduos do sexo masculino com idade média de 28 ± 6 anos,
e 80,8 ± 11,8 kg e cinco do sexo feminino, com idade média de 32 ± 7 anos, e 65,5 ±
4,5 kg. Para avaliação dietética, coletou-se três recordatórios 24 horas, de três dias não
consecutivos, contendo todos os alimentos e bebidas e suas respectivas quantidades
consumidos nas 24 horas anteriores, bem como alimentos e bebidas contendo cafeína.
Utilizou-se programa de nutrição Dietbox® para avaliar os recordatórios, e o Caffeine
Chart para avaliar a quantidade de cafeína. Utilizou-se o equivalente metabólico de
tarefa (MET’s) multiplicado pela taxa metabólica basal para estimar o gasto energético
diário. A apresentação dos dados é feita com a comparação entre as médias.
Resultados: O gasto energético estimado dos voluntários do sexo masculino foi de
3306 ± 375 kcal e 2327 ± 91 kcal os de sexo feminino, enquanto a média de ingestão
energética diária obtida foi de 2249 ± 726 kcal e 1396 ± 402 kcal respectivamente,
representando baixa ingestão energética. Além disso, a média de ingestão de cafeína dos
voluntários foi de 39 ± 39 e 29 ± 22 mg de cafeína por dia, para homens e mulheres
respectivamente, classificando-os como “baixo consumidores” de cafeína. Conclusão:
A ingestão energética dos voluntários se mostra inadequada, abaixo do gasto real,
podendo comprometer o desempenho físico e saúde, em relação ao consumo de cafeína,
os voluntários apresentam baixa ingestão deste composto.
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Palavras-chave: Sono. Saúde do Idoso. Atividade física..
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Estudos revelam
mudanças marcantes na condição do sono durante o envelhecimento. Alterações de
hábitos alimentares e nível de atividade física também estão presentes nesse período.
Deste modo, o objetivo desta pesquisa é avaliar a associação entre qualidade do sono,
os hábitos alimentares e o nível de atividade física em idosos. Trata-se de um estudo
observacional e transversal. A avaliação da qualidade do sono foi realizada pelo Índice
de qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI). Realizou-se a aplicação de dois
recordatórios alimentares de 24 horas e em dias alternados e do Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ) adaptado, para a avaliação do consumo
alimentar e nível de atividade física respectivamente. Também foi realizada uma
avaliação física dos participantes. Participaram da pesquisa 137 idosos, 113 (82,5%)
eram do sexo feminino e 24 (17,5%) eram do sexo masculino, a média de idade dos
participantes foi de 69,7 ± 6,35 anos, 52 % possuem sobrepeso e 85 % circunferência da
cintura elevada. O resultado mostrou que 81 (58,8%) idosos apresentam qualidade do
sono ruim. O consumo alimentar apresentou adequação para os macronutrientes e
inadequação de retinol (homens=31%; mulheres=25%) e cálcio (homens=54%;
mulheres=56%). Em relação ao número de porções, o consumo de frutas, verduras e
legumes também se encontraram inadequados (<50%). Referente à prática de atividade
física moderada (AFM), o tempo gasto foi de 90 ±119 minutos e em atividade física
intensa (AFI) foi de 17 ± 71,5 minutos, já o tempo gasto em exercício físico foi de 180
± 137 minutos no exercício físico moderado (EFM) e 14 ± 43,6 minutos no exercício
físico intenso (EFI). O presente estudo não foi capaz de demonstrar associações entre os
hábitos alimentares, o nível de atividade física e qualidade do sono em idosos.
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D
A importância da nutrição na causalidade e tratamento de doenças crônicas não
transmissíveis vem sendo reconhecida mundialmente. Sabe-se que o Diabetes mellitus
(DM) é um problema de saúde pública em franco aumento, frente aos maus hábitos
alimentares, e a deficiência de vitamina D vem sendo associada ao progresso da
enfermidade. Como vários estudos epidemiológicos longitudinais nas últimas décadas
têm relacionado o DM, particularmente o DM tipo 2 (DM2), com um risco aumentado
de comprometimento cognitivo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a relação
entre o status de vitamina D e o desempenho cognitivo em indivíduos diabéticos tipo 2.
Como objetivo secundário, será investigada a relação entre a ingestão desse
micronutriente e o perfil socioeconômico, nutricional e as condições de saúde dos
mesmos indivíduos. Trata-se de um estudo caso-controle, envolvendo a população
urbana de Barbacena-MG, que apresenta DM2, de ambos os gêneros, com idade
superior a 45 anos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos da UFLA (parecer 47532321.9.0000.5148). Os adultos e
idosos encaixados nos critérios de inclusão serão convidados a comparecer ao Posto de
Saúde Funcionários e Centro de especialidades Multiprofissionais da cidade de
Barbacena-MG, para avaliação individual. A coleta será realizada em duas etapas. Após
assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido pelos participantes, será
realizado a primeira etapa, sendo coletados: anamnese, avaliação antropométrica, mini
exame do estado mental, recordatório 24 horas e mini avaliação nutricional. Na segunda
etapa serão coletados: questionário de depressão de Back, Montreal Cognitive
Assessment, segundo recordatório 24 horas e questionário de frequência alimentar. Em
seguida os voluntários serão encaminhados para coleta de sangue para avaliar os
seguintes marcadores: nível sérico de 25-hidroxivitamina D, proteína de ligação à
vitamina D e receptores de vitamina D. Os resultados esperados do estudo são que a
deficiência de vitamina D agrave o déficit cognitivo e que a ingestão habitual da
vitamina mostre uma relação direta com o perfil socioeconômico e as condições de
saúde
nos
indivíduos
com
DM2,
em
Barbacena-MG.

996

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO AGUDA DE NO3- NA
VELOCIDADE FINAL DE CORREDORES DE FUNDO
Ludmila Dias dos Santos Leal1, Sandro Fernandes da Silva 2
1

Departamento de Nutrição– Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
2

Departamento de Nutrição – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil
{ludmila.leal@estudante.ufla.br, sandrofs@ufla.br}

Palavras-chave: Endurance, Desempenho, Beterraba
O nitrato (NO3-) vem se consolidando como ergogênico capaz de otimizar a
desempenho esportivo, principalmente em indivíduos não-treinados devido sua
capacidade de vasodilatação e sinalização celular. O objetivo foi avaliar o efeito da
suplementação de NO3- na velocidade final impressa na corrida em um teste progressivo
em corredores de fundo. Esta pesquisa de natureza experimental contou com uma
amostra de 13 corredores de fundo do sexo masculino para um teste progressivo
incremental realizado em esteira ergométrica em 2 momentos distintos - Momento
Nitrato (MN) e Momento Placebo (MP). A suplementação de NO3- foi realizada 2 horas
antes dos testes com 70 ml de suco de beterraba concentrado rico em NO 3- (~6,4mmol
de NO3- - 400mg - Beet IT; James White Drinks Ltd, Ipswich, UK) ou placebo
empobrecido em NO3- (0,04 mmol de NO3- >0,8g/L - Beet IT; James White Drinks Ltd,
Ipswich, UK). Foi realizada aferição da velocidade final durante o teste. Para análise
dos dados foi adotado o teste de Shapiro-Wilk, teste de Levene, e Teste T pareado.
Além de comparação das médias, também foram utilizados delta de variação (Δ) dos
resultados e o tamanho do efeito da amostra por Cohen (d), com p < 0.05. Os resultados
revelaram que a velocidade final da corrida demonstrou ser igual entre momentos,
todavia com um ligeiro aumento no MN (17,76 ±2,06 Km/h-1) em relação ao MP
(17,15±1,90 Km/h-1), gerando uma diferença de 0,61Km/h1 entre condições, sem
diferença estatística (p=0,431; d=0,026). Em suma, a suplementação oferece uma ligeira
melhoria na velocidade final, todavia, sem diferença estatística.
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Palavras-chave: Desempenho, Beta Alanina, Corredores.
A suplementação de beta alanina vem sendo bastante utilizada, com intuito de
melhora no desempenho, isso se deve basicamente ao acúmulo elevado de carnosina
intramuscular, que está associada com o tamponamento de lactato, proveniente da via
glicolítica anaeróbia, produzido durante as atividades de alta intensidade com as corridas.
O objetivo do estudo é verificar a suplementação aguda de beta alanina no desempenho
de corredores amadores em um teste de potência aeróbio. Serão realizadas 3 visitas
presencias com 30 corredores amadores voluntários do sexo masculino. Na 1º vista serão
explicados os objetivos e o delineamento do estudo, anamnese, medidas antropométricas,
recordatório alimentar de 24 horas (R24h) e familiarização com o teste. Na 2º e 3º visitas,
será aplicado um Questionário de Frequência Alimentar, em seguida serão suplementados
com (PLA ou BA) 30mg/kg de massa corporal dissolvida em 500 ml de água destilada.
Após 50 min, realizará 10min de aquecimento e o Teste de Pista Universidade de
Montreal (UMTT), em uma pista demarcada com cones a cada 40 metros correspondendo
a cada estágio, controlados por uns sinais sonoros. O teste inicia na velocidade de 8,5km.h
-1, com incrementos de 1 km.h -1 a cada 2 min até à exaustão voluntária. O salto vertical,
lactato e glicose serão coletados em repouso e imediatamente após teste. As avaliações
da PSE, FC e tempos serão a cada estágio completado e o DMIT, VO2max, limiar,
parestesia após o teste. Esperamos que a beta-alanina aumente a concentração de
carnosina nos músculos, retardando a fadiga muscular, contribuindo assim no
desempenho dos corredores amadores.
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Palavras-chave: AOS, EAN, PROBIÓTICOS.
Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é uma doença crônico-progressiva que se caracteriza
por disfunções respiratórias, elevação de marcadores inflamatórios (TNF, Proteína Creativa, citocinas pro-inflamatórias e de células imunológicas) a qual culmina em alta
morbimortalidade cardiovascular (Dowd et al., 2011; Lévy et al., 2015; Mancini et al.,
2000). O padrão alimentar ocidental é considerado adjuvante na piora de marcadores de
inflamação como a Proteína C-reativa em pacientes diagnosticados com AOS (Godos et
al., 2019). Nesse sentido, este projeto objetiva realizar estudo clínico, crossover com duas
fases de 3 meses em pacientes com AOS. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da
UFLA (protocolo n.: 4.684.230). Aceitaram participar 33 adultos, destes 19 (57,6%)
homens e 14 (42,4%) mulheres com idade média 59,72±12,26 anos. Das características
clínicas 9% são fumantes, 39,4% consomem álcool, 78,8% HAS+, 54,5% DM+, 90%
utilizam medicamentos. Todos os participantes receberão orientações nutricionais
baseadas no Guia alimentar para População Brasileira e suplementação com Lactococcus
Lactis LLa61. Serão avaliados: padrão alimentar (REC 24hrs, Diário alimentar de 3 dias,
MEDI-LITE e DII®), padrão antropométrico (IMC, relação cintura-estatura,
circunferência do pescoço, circunferência abdominal), parâmetros bioquímicos
(lipidograma, TGO, TGP, Gama-GT, proteína C-reativa, Hb1Ac, insulina e hemograma).
Para os parâmetros de qualidade do sono, será utilizado o questionário Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI-BR). Todas as avaliações serão realizadas no tempo 0 e 3 meses
após a intervenção para cada fase de suplementação. As médias observadas serão testadas
quanto a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, posteriormente, submetidos ao
Teste GLM(p<0,95), poder estatístico de 80%. Como resultados esperamos que a
orientação nutricional associada à suplementação melhore biomarcadores sanguíneos,
bem como a pontuação obtida no PSQI-BR.
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Palavras-chave: Ciclo menstrual, óxido nítrico, corrida.
A suplementação de suco de beterraba rica em nitrato (SBN) parece contribuir
no desempenho durante exercício aeróbios, devido a sua conversão final a óxido nítrico,
em que uma das suas principais ações é a vasodilatação, auxiliando no aumento do fluxo
sanguíneo e maior chegada de oxigênio à musculatura, mas pouco são as respostas em
detrimento das flutuações hormonais durante o ciclo menstrual de corredoras de longa
distância. O estudo visa analisar se o efeito da suplementação rica em nitrato melhora o
rendimento aeróbio nas fases do ciclo menstrual. Para isso, o estudo contará com 15
mulheres do município de Lavras-MG, engajadas com a corrida de rua a mais de 18
meses de prática, com tempo de até 35 minutos no 5 km, além de apresentar ciclo
menstrual(CM) regular, que não faça uso de métodos contraceptivos hormonais. Após as
instruções acerca dos procedimentos da pesquisa e assinatura do TCLE, as voluntárias
serão avaliadas durante três CM completos, em que o primeiro será destinado a
determinação das fases do CM (folicular, ovulatória e lútea) através de um aplicativo
móvel (Mycalendar® (Period-tracker, US) e teste hormonal de LH, reservando um dia
para análise antropométrica e composição corporal por meio de dois métodos e
recolhimento do registro alimentar das últimas 24 horas. Os demais encontros
corresponderá a um duplo-cego, aleatorizado, controlado por placebo, destinando 1 dia
de cada fase do CM para a intervenção de um contra- relógio de 3.200m em uma pista
de atletismo. Inicialmente recolherá o registro alimentar, além da aferição da pressão
arterial e frequência cardíaca repouso. Seguido da análise da composição corporal, salto
vertical com contra movimento (SVC) pré teste e nova aferição P.A e F.C pós
suplementação. Durante o teste 3.200m coletará a percepção subjetiva de esforço, F.C,
tempo total e a cada volta, Vo2máx/pico, e ao final nova aferição da P.A, SVC e dor
muscular de início tardio. Durante todo o ciclo o treinamento será monitorado por meio
do aplicativo Load Control. Deste modo, espera-se que as mulheres sejam favorecidas
nas fases do ciclo menstrual quando acrescido a SBN, contribuindo para um melhor
consumo de oxigênio em detrimento das ações desempenhadas pelo óxido nítrico.
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Palavras-chave: Programação Metabólica, Óleo de Chia, Subnutrição.
A programação metabólica ocorre durante o desenvolvimento embrionário, fetal e nos
primeiros dias do nascimento, um período crítico em que os tecidos e órgãos são
criados. A subnutrição pós-nascimento resulta em alterações permanentes em certas
funções metabólicas, estruturais e fisiológicas, que podem acarretar em consequências
para a saúde futura, incluindo a suscetibilidade a doenças crônicas. A suplementação
materna com óleo de chia (OC), composto rico em ômega-3 e substâncias antioxidantes,
é uma das estratégias que podem ser utilizadas para modular a programação metabólica.
O presente estudo possui o objetivo de investigar o efeito da suplementação materna
com OC sobre a modulação de marcadores metabólicos hepáticos em modelos de
subnutrição pós-natal. O experimento, aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de
Animais (050/2019), será realizado em camundongos BALB/c. A partir do
acasalamento e nascimento dos filhotes, as ninhadas serão divididas em dois grandes
grupos: controle (subdividido em: suplementação materna com OC, suplementação
materna com óleo de milho e sem suplementação) e subnutrição pós-natal (subdividido
em: suplementação materna com OC, suplementação materna com óleo de milho e sem
suplementação). O óleo de milho será utilizado como controle negativo. As mães
receberão suplementação via oral, cuja dose será definida a partir do experimento piloto,
desde o acasalamento até o desmame dos filhotes. Os animais serão pesados a cada dois
dias para determinar o ganho de peso durante os quatro meses de período experimental.
Além disso, será mensurado o consumo de ração e de água diariamente. Aos 70 e 120
dias de vida, será realizado o teste de tolerância oral à glicose (TTOG) e um dia após o
TTOG, os animais serão eutanasiados. O sangue será coletado para obtenção de soro, e
o fígado, o músculo gastrocnêmico, os tecidos adiposos, o rim, o coração e intestinos
serão removidos, para posteriores análises. Entre as análises que serão realizadas estão:
avaliação do estresse oxidativo (catalase, SOD, TBARS, hidroperóxidos), avaliação do
conteúdo lipídico hepático e microscopia do tecido hepático. Com esse experimento,
esperamos encontrar modulações no metabolismo hepático da prole, através da
suplementação materna com óleo de chia.
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Palavras-chave: COVID-19, Hábitos alimentares, Adultos.
A pandemia de COVID-19 trouxe diversos desafios e alterações para a população,
causando impactos sem precedentes na saúde, estilo de vida, vida social e alimentação.
Os hábitos alimentares sofreram impacto direto dessa nova situação de vida. O objetivo
do presente estudo foi avaliar o efeito agudo da pandemia de COVID-19 sobre os
hábitos alimentares em indivíduos adultos. Foi desenvolvido um estudo com 206
voluntários, com idade 33±1,21 anos, peso corporal 68,7±14,9 kg e índice de massa
corporal (IMC) 24,64 ±4,73 Kg/m². As questões relacionadas aos hábitos alimentares
foram avaliadas antes e durante DS (distanciamento social) por meio de questionário
eletrônico via plataforma Google Forms®, no período de julho/agosto de 2021. Foi
realizada associação de mudança no apetite, estado nutricional, saudabilidade alimentar
e alteração de horário durante o DS através do teste de Qui-quadrado e McNemar,
adotou-se o nível de significância de p<0,05. De acordo com os resultados encontrados,
70.4% dos indivíduos avaliados que estavam fazendo o DS consideram sua alimentação
saudável, sendo que 33.9% não tiveram alteração sobre a qualidade de alimentos
consumidos e 33.4% melhoraram seus hábitos alimentares durante este período. Dos
46.6% que tiveram mudanças nos horários das refeições, 55.3% alteraram o apetite,
sendo que 38.3% relataram aumento do apetite durante o período de DS. Conclui-se que
o período de DS fez com que houvesse mudanças no estilo de vida e rotina diária das
pessoas. Os hábitos alimentares neste período de DS sofreram adaptações, pois muitos
passaram a cozinhar com maior frequência em suas residências, onde melhoraram os
hábitos alimentares pela adoção de práticas alimentares mais nutritivas e saudáveis.
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Palavras-chave: bicarbonato de sódio, artes marciais, exercício intermitente.
O Jiu-Jitsu (JJ) é uma arte marcial, também considerado esporte de luta agarrada que
temcomo uma de suas principais características a demanda por esforços intervalados de
alta intensidade. Para tanto, atletas e competidores utilizam suplementos ergogênicos com
a finalidade de melhorar a performance na modalidade. O Bicarbonato de Sódio (BS) tem
o potencial de aumentar a capacidade de tamponamento extracelular e assim, gerar efeitos
benéficos sobre o desempenho de atividades intermitentes de alta intensidade, como é o
casodo Jiu-jitsu. O objetivo deste projeto é avaliar os efeitos da suplementação de BS no
Jiu-jitsu.A amostra (n=10) será constituída por indivíduos do sexo masculino (idades= 18
a 45 anos) com experiência (≥ 1 ano) com o treinamento de JJ. Durante quatro visitas:
1) familiarização, 2) controle, 3) placebo e 4) suplementação (300mg/ BS/ KG de peso
corporal), após aquecimento específico da modalidade (5 minutos) e intervalo de 2
minutos, os voluntários realizarão o teste de desempenho específico para Jiu-jitsu (TDJJ),
que consiste na execução do máximo de repetições do movimento “borboleta” (5 séries
de 1 min. de duração e 45 segundos de intervalo). Antes e após o TDJJ, os voluntários
realizarão: o teste de salto vertical contra-movimento e o teste de força de preensão
manual. Lactato, pH, BS e PCO2 séricos serão mensurados em três momentos: 1) présuplementação, 2) 90 min. pós-suplementação e imediatamente após TDJJ. A frequência
cardíaca será monitorada durante todo o protocolo e escalas de Percepção Subjetiva de
Esforço e Dor Muscular serão coletadas entre as séries do TDJJ, sendo que a escala de
Afeto será coletada ao final da última série. O questionário de Sintomas Gastrointestinais
será coletado: 1) pré-suplementação e 2) após suplementação (em intervalos de 10
minutos até completar 90 min.). Espera-se encontrar resultados positivos sobre o
desempenho de Jiu-Jitsu, através da capacidade tamponante do BS, e, assim, preencher
lacunas importantes na ciência do esporte.
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Palavras-chave: Desnutrição. Programação fetal. Ácidos graxos ômega-3.
Ajustes de tamanho de ninhada de roedores têm sido usados para alterar a
nutrição no período de amamentação, o que pode levar a distúrbios que permanecerão
até a fase adulta. O consumo de ácidos graxos maternos são determinantes críticos
relacionados ao desenvolvimento fetal e pós-natal normais. O óleo de chia (OC) se
destaca como alimento promissor, por possuir elevado conteúdo dos ácidos α-linolênico
(55-66%). O objetivo deste estudo é avaliar a influência da suplementação materna com
o OC sobre parâmetros metabólicos em modelos de subnutrição alimentar neonatal por
meio de duas doses do OC. As fêmeas receberam a suplementação com o óleo por
gavagem, em duas doses (2,5 e 5g/kg de peso corporal), desde o acasalamento até o
desmame dos filhotes. Para induzir a subnutrição durante a lactação, três dias após o
nascimento o tamanho da ninhada foi ajustado para 15-16 animais por ninhada, formando
os grupos Subnutrido (S), S + óleo de chia (SOC 2,5 e SOC 5g/kg de peso corporal).
Ninhadas contendo de 8-10 filhotes por mãe foram usados como Controle (C), sem
suplementação. Aos 21 dias, os grupos S, SOC 2,5 e SOC 5 mostraram menor peso
corporal em relação ao grupo controle. Aos 120 dias, somente o grupo S apresentou
menor peso corporal significativo em relação ao C. Os três grupos S apresentaram maior
ganho de peso comparados ao controle. Aos 120 dias foi realizado teste de tolerância
oral à glicose, os animais SOC 2,5 e SOC 5 apresentaram menor área sob a curva
quando comparados ao S. O peso do tecido adiposo epididimal dos grupos subnutridos
(S, SOC 2,5 e SOC 5) foi menor quando comparado ao grupo C, sendo o peso do grupo
SOC 5 o menor dentre eles. Em relação aos parâmetros de estresse oxidativo hepáticos,
os animais SOC 5 apresentaram menores valores das substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico (TBARS) em relação aos animais S, e a atividade da catalase foi maior no
grupo SOC 2,5 em relação ao grupo C. Dessa forma, a suplementação materna com o
óleo de chia na dose de 5g/kg de peso corporal atenuou alguns parâmetros metabólicos
nos animais subnutridos, tais como, peso do tecido adiposo epididimal, curva glicêmica e
reduziu TBARS no fígado, demostrando que o óleo de chia nessa dose pode melhorar
alterações metabólicas geradas pela subnutrição neonatal.
Os autores agradecem o apoio das instituições CAPES e FAPEMIG.
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Palavras chave: SUS, AOS, CPAP.
Apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio do sono caracterizado por episódios de
obstrução parcial ou total da via aérea durante o sono, possui como tratamento padrãoouro a utilização do Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Tal tratamento, apesar
de elevada resolubilidade, apresenta baixa adesão. O município de Lavras, sul de Minas
Gerais, conta com um Programa de Oxigenoterapia e Ventilação Mecânica, o qual fornece
o tratamento com CPAP para pacientes com AOS. Esse projeto tem por objetivo
investigar os efeitos de um programa de acompanhamento multidisciplinar em saúde bem
como do telemonitoramento sobre a adesão ao uso do CPAP, em pacientes com AOS.
Serão recrutados pacientes com AOS moderada a grave e idade ≥ 18 anos. Trata-se de
ensaio clínico controlado e randomizado, dividido aleatoriamente em dois grupos: (1)
intervenção, com acompanhamento multidisciplinar; (2) grupo controle, com pacientes
em uso de CPAP, mas que não receberão orientação. A adesão ao CPAP será medida em
termos do número de noites de uso e número de horas por noite, e monitorados pelo
sistema de telemonitoramento do myAir™. Será investigado também a qualidade do sono
por meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e a qualidade de vida por
meio do questionário elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Quality of
Life – WHOQOL. Com isso, espera-se que os achados deste estudo sejam capazes de
comprovar que o seguimento ativo e regular dos usuários, contribuirá positivamente nos
índices de adesão ao CPAP e consequentemente na qualidade de vida dos indivíduos.
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Palavras-chave: Avaliação de Programas e Projetos de Saúde, Estado Nutricional e
Saúde Pública.
O perfil de saúde da população idosa é caracterizado por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) e suas complicações que possuem relação direta com o
consumo alimentar, portanto, este estudo teve como objetivo principal conhecer o
estado nutricional e fatores associados dos idosos participantes do Programa Bolsa
Família no município de Lavras/MG. Este estudo possui abordagem transversal
quantitativa, tendo como base principal de pesquisa o estudo “Programa Bolsa Família:
avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional das famílias participantes e
acompanhamento das condicionalidades de saúde sob a ótica dos profissionais”,
financiado pelo CNPq e aprovado pelo Comitê de Ética. Foram incluídos no estudo 26
idosos que compunham o núcleo familiar dos participantes do programa no município.
Utilizou-se o protocolo de avaliações antropométricas e os marcadores de consumo
alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e questionário
para obter informações gerais e socioeconômicas dos participantes, além da utilização da
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Após as análises realizadas, nota-se
que 60% dos idosos estão em eutrofia segundo o Índice de Massa Corporal (IMC),
porém apresentam elevado consumo de alimentos ultraprocessados. Ademais, cerca de
85% desses idosos residiam em domicílios com Insegurança Alimentar. Conclui-se que,
a efetivação das políticas públicas voltadas aos idosos é necessária, pois essa população
é a que mais apresenta problemas de saúde advindos da alimentação e fatores biológicos
da senescência.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq
e FAPEMIG.
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Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional, juventudes, Direito Humano à
Alimentação Adequada.
Os jovens estudantes de nutrição são potenciais multiplicadores de ações de
Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e, para tanto, devem ter uma formação crítica
a partir da discussão das dimensões da alimentação na perspectiva do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA). O presente estudo teve o objetivo de investigar
percepções de jovens estudantes de nutrição sobre o universo da alimentação adequada e
sustentável. Trata-se de um projeto integrante da pesquisa “Educação Alimentar e
Nutricional com juventudes: mobilização, redes e cooperação institucional”, também
conhecido como Movimento Comer Pra Quê (CPQ). O delineamento metodológico
adotado priorizou o protagonismo juvenil e se orientou pelos pressupostos pedagógicos
da educação Freireana. Durante os encontros virtuais a problematização se deu a partir
da exposição dos materiais do CPQ (animações, vídeos, spots ou fanzines), que
abordaram diferentes aspectos relacionados à alimentação, seguidos de diálogo sobre os
temas. Os participantes foram convidados a deixar suas expressões (frases, textos,
imagens, desenhos) em plataformas digitais (Jamboard, Mentimeter). Foi realizada
análise qualitativa dos materiais, inspirada em princípios da Análise de Conteúdo. No
período de abril a setembro de 2021 foram realizadas atividades com 169 estudantes de
nutrição, em 7 aulas da disciplina de EAN, de 5 universidades de diferentes regiões do
Brasil. Os resultados demonstram que os estudantes no momento inicial, limitam o
diálogo às dimensões biomédicas da alimentação (nutrientes, saúde, corpo). Com o
andamento do diálogo, surgem aspectos relacionados às dimensões econômica, social,
cultural e ambiental que permeiam a alimentação e o ato de comer. Os resultados
apontam a importância e a necessidade de discutir a multidimensionalidade da
alimentação, de modo a contribuir com a formação crítica, contextualizada e ampliada
dos futuros profissionais de saúde.
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Palavras-chave: Desnutrição, GLIM, transplante hepático, avaliação nutricional.
O Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) visa padronizar o diagnóstico
de desnutrição e consiste na combinação de pelo menos um critério fenotípico (CF) e
um etiológico (CE). Para avaliar sua confiabilidade, os critérios GLIM foram
combinados e comparados à ferramenta padrão. Trata-se de um estudo observacional
retrospectivo cujo objetivo foi comparar as prevalências de desnutrição entre os critérios
GLIM e a Avaliação Global Subjetiva (AGS) em pacientes com cirrose. O estudo foi
realizado com pacientes adultos em lista de espera para transplante hepático em 2006,
2009/2010 e 2015 no Instituto Alfa de Gastroenterologia/Hospital das Clínicas/UFMG.
O estado nutricional foi determinado por meio da AGS e da combinação de quatro CF e
cinco CE. Os CF utilizados foram perda de peso não intencional (>10%), baixo índice
de massa corporal (<20kg/m²-<70anos; <22kg/m²->70anos) e massa muscular reduzida
[estimada por área muscular do braço (AMB) (<p15) e força de preensão palmar (FPP)].
Os CE foram ingestão alimentar reduzida (<21kcal/kg), Model for End-Stage Liver
Disease (MELD) e MELD-sódio (≥12), escore Child-Pugh (B ou C) e albumina sérica
(<2,8g/dL). A combinação dos critérios GLIM considerou a presença de qualquer um
dos quatro CF associado à presença de qualquer um dos cinco CE. Sensibilidade (SE) e
especificidade (SP) foram calculadas para comparar o modelo GLIM com a AGS. Para
validação do GLIM, a comissão recomenda uma SE e SP de pelo menos 80%. Foram
incluídos 307 pacientes, com mediana de idade de 52 (45-59) anos e 69,7% homens. A
prevalência de desnutrição pela AGS foi de 69,2% e para o modelo GLIM foi de 79,9%.
A SE do modelo GLIM foi de 85,9% e a SP de 33,7%. Nesse sentido, o valor de SP
encontrado foi insuficiente para validação. Contudo, parece que avaliar os critérios de
maneira conjunta (considerando a presença de qualquer um dos CF e CE avaliados) se
assemelha à ferramenta padrão (AGS) e pode minimizar as limitações de se utilizar
apenas o critério mínimo do GLIM (um CF e um CE) para diagnóstico de desnutrição.
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Palavras-chave: SARS-CoV2; Comportamento alimentar; Guias alimentares.
A pandemia de COVID-19 ocasionou barreiras para sair de casa e frequentar
estabelecimentos que comercializam refeições devido à necessidade de isolamento social.
Fato este, que despertou a curiosidade e intensificou a prática de cozinhar. Neste estudo,
objetivou-se caracterizar as habilidades culinárias de familiares de escolares de 5 a 11
anos de municípios de pequeno porte do Sul de Minas Gerais, durante a pandemia de
COVID-19, por meio de questionário on-line via Google Forms®, durante os meses de
outubro a novembro de 2020 com uma amostra de 324 respondentes. Foram investigadas
questões relacionadas às habilidades culinárias por meio de questionário validado
embasado no Guia Alimentar para a População Brasileira. As respostas foram analisadas
por análise descritiva de frequência. Afirmaram ser confiantes ou muito confiantes em
suas afirmações como, refogar alimentos (88,2%), temperar a carne com temperos
naturais (80,9%), cozinhar feijão na panela de pressão (94,3%), preparar uma refeição
com alimentos que já possuía em casa (80%) e, apenas fazer um molho caseiro com
tomate e temperos naturais, teve uma porcentagem menor em relação aos outros (66,1%).
No geral, os participantes demonstram possuírem habilidades culinárias satisfatórias,
visto que cozinhar promove hábitos saudáveis e está intimamente relacionada a
afetividade e cultura de um povo.

1009

HABILIDADES CULINÁRIAS: PERCEPÇÕES E
PRÁTICAS DAS JUVENTUDES
Luíza Ferreira Silva 1, Paula Bernardes Machado2, Carolina Martins dos Santos
Chagas3
1,2,3

Departamento de Nutrição – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal
3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil

Luiza.silva3@estudante.ufla.br,paula.machado1@estudante.ufla.br,caroli
nachagas@ufla.br

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional, Juventudes, Culinária.
Habilidades culinárias podem ser definidas como as aptidões requeridas nas etapas de
preparo dos alimentos, que vão desde a seleção, pré-preparo, tempero, cozimento,
combinação e apresentação dos pratos (BRASIL, 2014). Compreende-se habilidades
culinárias a partir de cinco dimensões, a saber: conhecimento; planejamento;
criatividade; mecânica e percepção da comida (OLIVEIRA, 2018). Conhecer sobre as
habilidades de um público permite a criação de propostas de melhorias, propiciando
uma alimentação saudável (MILLS et al., 2017; OLIVEIRA, 2018). Objetivos: analisar
as percepções e práticas de jovens sobre habilidades culinárias e construir propostas de
mobilização das juventudes sobre o tema. Metodologia: Estudo de abordagem
qualitativa integrante do projeto “Educação Alimentar e Nutricional com juventudes:
mobilização, redes e cooperação institucional” (Parecer: 4.383.776; Comitê de Ética UFLA). Serão desenvolvidos Círculos de Cultura virtuais com jovens de 18 a 29 anos,
pautados na construção de um espaço dialético. Durante os encontros os participantes
serão convidados a construir propostas de mobilização sobre o tema, direcionadas às
juventudes. A coleta de dados ocorrerá por meio de formulário eletrônico (dados
socioeconômicos) e de gravações audiovisuais, que serão analisadas pelo método de
Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Espera-se que seja possível gerar reflexão nos
jovens e desenvolver materiais educativos de promoção da alimentação saudável, na
perspectiva das juventudes. Além disso, o estudo poderá nortear outras ações de
Educação Alimentar e Nutricional (EAN) voltadas para o público jovem.
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Palavras-chave: Ageusia, Anosmia, Covid-19, Práticas Alimentares.

O Coronavírus (Covid-19) é uma doença pandêmica, de progressão rápida e que vem
deixando sequelas na vida de milhões de pessoas. Alterações nas práticas alimentares
dos pacientes acometidos com a Covid-19 ainda são pouco estudadas, e ao serem
avaliadas, podem minimizar possíveis sequelas nutricionais e metabólicas que venham a
comprometer ainda mais o estado de saúde desses indivíduos. O objetivo do presente
estudo é verificar como a Covid-19 afeta a percepção sensorial das pessoas infectadas
pelo vírus e como isso se reflete nas práticas alimentares. Serão incluídos nesta pesquisa
indivíduos de ambos os sexos maiores de 18 anos até 65 anos de idade, que se
enquadram em um dos três grupos de estudo dessa pesquisa: (1) indivíduos sem
nenhuma comorbidade e saudável; (2) indivíduos sem nenhuma comorbidade e com
Covid-19; (3) indivíduos sem nenhuma comorbidade e que já tiveram o Covid-19. O
instrumento utilizado para coletar as informações será um questionário abordando
questões referentes a ageusia e anosmia, reflexo destes sintomas nos hábitos alimentares
e percepção sensorial. O experimento será feito na própria casa do participante, através
do envio das instruções e questionários via e-mail ou whatsapp anteriormente. Esse
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projeto visa esclarecer inúmeros fatores sobre a percepção sensorial de indivíduos
infectados, não infectados e pós-infecção e, consequentemente, investigar como isso
reflete nas escolhas e práticas alimentares em geral. Com a execução desse estudo,
espera-se fazer correlações e possíveis recomendações em relação à evolução da
sintomatologia e orientar quanto às práticas alimentares que podem auxiliar no
tratamento da ageusia e anosmia.
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Alterações fisiológicas características do envelhecimento, como a redução da
taxa metabólica basal, esvaziamento gástrico lento, disgeusia, anosmia e perda dentaria,
em conjunto com mudanças em hábitos alimentares, contribuem com inadequações na
ingestão de micronutrientes. O objetivo deste estudo foi investigar quantitativamente a
ingestão de micronutrientes de idosos da comunidade de Lavras, Minas Gerais. Trata-se
de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres
Humanos da Universidade Federal de Lavras, realizado com homens e mulheres com
idade ≥ 60 anos, frequentadores de centros de apoio e convívio aos moradores da
cidade. O cálculo amostral foi realizado a priori, baseado nos testes de interesse, para
que fossem possíveis de serem realizados com poder estatístico de 80% e significância
de 5%, seriam necessários, no mínimo 82 participantes. Sendo assim, a amostra final
contou com 141 participantes. Avaliou-se o consumo alimentar pela aplicação de dois
recordatórios de 24h, a análise quantitativa do consumo alimentar foi feita por meio do
software Dietpro clínico versão 6.1. Foram avaliadas a ingestão de calorias,
carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, colesterol, vitaminas B1, B2, B3, B6 e vitaminas
A e C, além dos minerais, cálcio, magnésio, manganês, fósforo, ferro, sódio, potássio,
cobre, zinco e selênio. A avaliação de inadequação de ingestão foi realizada por meio da
verificação do percentual de indivíduos com consumo abaixo do valor de Necessidade
Média Estimada (EAR) e valor de Ingestão Adequada (AI), para aqueles nutrientes sem
valores de EAR estabelecidos pelas DRIs, 2019. Também foi realizada avaliação de
peso e altura. Como resultados, foi identificada eutrofia, em 41,8% dos voluntários
segundo o índice de massa corporal (OPAS, 2002). Foi identificada inadequação de
consumo superior a 50% para as vitaminas A (97,16%) e B6 (99,30%) e minerais como
cálcio (81,56%), magnésio (87,94%), sódio (89,36%), potássio (82,27%), cobre e
selênio ambos com 100% de inadequação. Conclui-se há elevada inadequação de
consumo alimentar de vitaminas e minerais em idosos ativos da comunidade de LavrasMG, deixando-os sujeitos aos agravos à saúde relacionados à deficiência de nutrientes.
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A programação metabólica se caracteriza por identificar que as experiências nas
primeiras fases do desenvolvimento, como as fases fetal e pós-natal, podem influenciar
processos fisiológicos na infância e vida adulta. O óleo de chia é a principal fonte
vegetal de ácidos graxos ômega-3 e contém compostos bioativos com potencial
antioxidante, tornando-se alvo de interesse como coadjuvante no controle de distúrbios
metabólicos. O presente estudo possui o objetivo de avaliar a influência da
suplementação materna com óleo de chia na modulação metabólica em modelo de
hiperalimentação pós-natal em camundongos. O Trabalho foi aprovado pelo Comitê de
Ética no Uso de Animais (CEUA/UFLA) sob protocolo 050/2019. Camundongos
fêmeas foram suplementadas desde o período de acasalamento até os 21 dias de vida das
proles (desmame) com óleo de chia de origem comercial (OCC), nas dosagens de 2,5 e
5g/kg de peso corporal. Após o nascimento dos filhotes, as ninhadas foram reajustadas
para 3-4 filhotes formando o grupo experimental que delineou o estudo, o grupo
Hiperalimentação pós-natal (H). Formaram-se os subgrupos HOCC 2,5g/kg, HOCC
5g/kg, H sem suplementação, e o grupo controle (C) (ninhada sem alterações e sem
suplementação). Após 120 dias, os animais foram eutanasiados, amostras de sangue e
tecidos de interesse foram coletadas para análises posteriores. O nível de significância
adotado para os resultados foi de p<0,05. Em resultados parciais foi encontrado que não
houve diferença no peso dos filhotes no desmame, mas aos 70 e 120 dias, o grupo
HOCC 2,5 apresentou um aumento de peso corporal em relação aos grupos HOCC 5 e
C. Entretanto, a % de ganho de peso corporal e o consumo alimentar não apresentaram
diferença significativa entre os grupos HOCC 2,5 e 5, em relação ao C. A curva
glicêmica após TTOG (teste de tolerância oral a glicose) realizado aos 70 e 120 dias de
vida dos animais, também não apresentou diferença significativa entre os grupos HOCC
2,5 e 5, em relação ao C. Com os dados parciais ainda não foi possível definir qual a
dose tem maiores efeitos em parâmetros corporais e metabólicos no modelo proposto.
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Resumo: As mulheres são expostas a variações nas concentrações séricas de vários
hormônios esteróides sexuais durante o ciclo menstrual (CM). Porém, ainda existem
lacunas científicas em relação à influência de tais variações nas estratégias de prescrição
de exercícios e em relação à escolha dos momentos de avaliação física/funcional das
mulheres. Assim, o objetivo do presente projeto é verificar e comparar a capacidade
cardiorrespiratória, diferentes manifestações da força muscular, flexibilidade,
composição corporal, qualidade do sono e qualidade de vida de mulheres adultas jovens
em diferentes fases do CM. A amostra será composta por mulheres adultas jovens
separadas em 3 grupos (20 voluntárias cada). Os critérios de agrupamento serão: CM
regular sem o uso de contraceptivos, uso de contraceptivo oral (não induz a interrupção
da menstruação) e o uso de contraceptivo oral de uso contínuo (induz a interrupção da
menstruação). As avaliações serão realizadas em quatro etapas: 1) 1º dia da
menstruação, 2) fase folicular média, 3) até 24h após a ovulação e 4) fase lútea média.
Os dados serão submetidos ao teste de normalidade Shapiro Wilk, a homogeneidade das
variâncias será determinada pelo teste M de Box e as comparações intragrupo e
intergrupo serão realizadas pela MANCOVA, utilizando o fator de tempo para
comparação intragrupo e fator grupo para comparação entre os grupos. Espera-se que os
resultados do presente projeto possam servir como base para que os profissionais
envolvidos na prescrição de exercícios levem em consideração os possíveis impactos e
alterações causadas pelo CM ao realizar avaliações físicas/funcionais e prováveis
interferências do CM na qualidade de sono e de vida das mulheres.
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Palavras-chave: Alimentação intuitiva, Gestação, Comportamentos Alimentares.
Durante a gestação, com a crescente demanda nutricional do feto, para crescer
e se desenvolver é necessário uma alimentação materna completa e equilibrada. Sendo
assim, comportamentos alimentares gestacionais inadequados podem acarretar prejuízos
ao binômio mãe-filho. Desse modo, o objetivo desse trabalho e avaliar a influência de
comportamentos alimentares no período gestacional, no peso ao nascer do bebê. Tratase de estudo longitudinal realizado com gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde
(SUS) e privado no município de Lavras- MG. A avaliação do comportamento
alimentar foi identificada através do questionário Intuitive Eating Scal(IES-2), durante o
período gestacional, em entrevista presencial (coletado antes do isolamento decorrente
da pandemia do COVID19). O peso e altura do bebê as nascer foram declarados pela
mãe em entrevista telefônica, sendo essa orientada a reportar os dados anexados na
Caderneta de Saúde da Criança. O software EPIINFO versão 7.2 está sendo utilizado
para a tabulação dos dados e analisados no programa SPSS 20.0. Para análise do peso
ao nascer, a amostra foi dividida em terciis. Ao avaliar o comportamento alimentar
através do IES-2, observa-se que os valores médios de pontuação dos domínios foram,
respectivamente de acordo com o 1º, 2º e 3º tercil do peso ao nascer: Pontuação Global
3,33 (±0,46), 3,60 (±0,50), 3,25 (±0,51), sendo maior no grupo 2º tercil (p<0,05) em
relação aos outros dois grupos; Confiança nos sinais de fome e saciedade 3,06 (±0,74),
3,40 (±0.90), 2,93 (±0.85), sendo o grupo 2º tercil maior que o grupo 3º tercil;
Permissão Incondicional para Comer 3,60 (±0,59), 3,58 (±0,73), 3,48 (±0,71); Comer
por razõesfísicas e não emocionais 3,38 (±0,82), 3,81 (±0,84), 3,41 (±0,87) Congruência
na escolha dos alimentos-corpo 3,29 (±0,93), 3,51 (±1,14), 3,05 (1,08). Altos escores
indicam melhores níveis de comer intuitivo. As análises demonstraram que mulheres
que tiveram bebês com peso ao nascer no segundo tercil tiveram a média da confiança
nos sinais de fome e saciedade maior que a média de bebês com peso ao nascer do
terceiro tercil, sugerindo que os comportamentos alimentares adotados no período
gestacional têm relação com o peso ao nascer do bebê.
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Há tempos o ser humano vem buscando meios de garantir saúde e qualidade de vida,
termos estes que estão diretamente relacionados com o bem-estar físico, emocional e
espiritual. Um aspecto pouco citado ao considerar a saúde do sujeito é a espiritualidade,
a qual é considerada meio útil para contornar situações estressantes da vida e orientar os
sujeitos na adoção de mudanças positivas. Ao mesmo tempo, a sensação de bem-estar
relacionada à qualidade de vida e consequentemente à saúde, pode ser afetada pela
condição ambiental em que os sujeitos se encontram, uma vez que um sistema
desordenado, com climas extremos, poluição exacerbada, água e solos contaminados
representam desafio à garantia da qualidade de vida e, consequentemente, da saúde da
população. Sendo assim, considerando a vida com qualidade, o sujeito deve repensar
também suas práticas alimentares, uma vez que o consumo alimentar desbalanceado
vêm trazendo consequências negativas à saúde e ao meio ambiente devido suas
características insustentáveis. Nesse contexto, foi identificada a importância em
desenvolver uma pesquisa com o objetivo de traçar o perfil da população brasileira
quanto à adoção de comportamentos alimentares sustentáveis identificando como esses
perfis se associam à qualidade de vida e espiritualidade/crenças pessoais. A pesquisa
terá caráter online, onde deverão ser investigados brasileiros acima de dezoito anos que
participarão de forma voluntária, respondendo a um questionário validado para o
contexto brasileiro que avalia a qualidade de vida, incluindo a dimensão espiritual,
denominado WHOQOL-SRPB, e outro questionário que engloba questões voltadas ao
comportamento alimentar sustentável, adaptado de um estudo realizado com indivíduos
não brasileiros. Os participantes serão abordados através de redes sociais e somente
participarão caso concordem com o termo de consentimento. Os dados coletados através
dos questionários deverão ser analisados estatisticamente de forma descritiva de
maneira a identificar como os brasileiros se comportam quanto ao consumo de
alimentos e preocupação com a sua saúde e também com a saúde ambiental, tendo em
vista o amplo conceito de qualidade de vida e saúde, aspectos estes que o ser humano
deseja alcançar. Dessa forma espera-se que a pesquisa contribua para ressaltar a
importância de investir em ações que objetivam impactar os sujeitos sobre sua marca
ecológica na Terra, além de fortalecer a relação entre espiritualidade e saúde.
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O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) se caracteriza por episódios
recorrentes de ingestão elevada de alimentos durante um período de tempo,
normalmente inferior a 2 horas, que se repete ao menos uma vez por semana, durante 3
meses. Diversos efeitos negativos à saúde estão relacionados ao TCA, como transtornos
bipolares, depressivos e de ansiedade. Esse transtorno alimentar vem apresentando uma
frequência crescente, sendo necessário compreender como os indivíduos são
acometidos e entendem o TCA, e como a alimentação dos mesmos é afetada. O
objetivo desse estudo foi compreender como o TCA é retratado em vídeos de relatos
publicados na plataforma YouTube, com foco na alimentação dos indivíduos. Pesquisa
de caráter exploratório, de abordagem qualitativa que analisou o conteúdo de 5 vídeos
com a maior quantidade de visualizações, que se encaixavam nos critérios de inclusão,
a saber: vídeos públicos de depoimentos na língua portuguesa, de indivíduos que
alegassem que sofrem ou sofreram com TCA, de ambos os sexos e diferentes idades,
que relatassem suas próprias experiências com o transtorno. As publicações foram
feitas entre 2016 e 2020, com o número de visualizações variando entre 15.923 e
310.180. Dos 5 vídeos analisados, 4 eram de indivíduos do sexo feminino. A maioria
dos vídeos (n=3) apontaram histórico com o TCA desde a infância, com a família
possuindo influência no início da ocorrência dos episódios de compulsão e no tipo de
alimentos consumidos durante esses episódios. O entendimento da comida como um
vício foram citados por todos, assim como o ato de comer como uma forma de escape
às frustrações da vida cotidiana e de preenchimento do “vazio” sentido pelos
indivíduos. A alimentação relatada durante os episódios de compulsão envolveu
alimentos com alto de índice de gorduras e açúcares, sendo unanimidade a citação de
doces que possuem chocolates. Foi possível identificar que o TCA se apresentou como
um fator de elevada importância na vida dos indivíduos que foram ou são acometidos
por ele, ocasionando sequelas que perduram mesmo após a superação da doença ou dos
sintomas graves. Os resultados apresentados sinalizam que ações de prevenção e de
tratamento a esse transtorno se fazem necessárias, para evitar a ocorrência dos efeitos
deletérios à saúde em suas múltiplas dimensões, já que o dano físico é apenas uma
vertente do problema.
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Na indústria de alimentos os oleogéis vêm sendo considerados uma boa
alternativa para a estruturação de materiais à base de lipídeos, como a margarina, com o
propósito de reduzir o teor de gorduras indesejáveis, especialmente os ácidos graxos
(AG) saturados e trans. Assim, o uso de AG insaturados, como o azeite de oliva extra
virgem, em sua composição, pode viabilizar um perfil lipídico mais saudável. O
objetivo do trabalho foi desenvolver e caracterizar margarinas a base de azeite de oliva
extra virgem (AO), óleo de coco (OC), cera de abelha (CA) e amido de milho (AM).
Mediante pré-testes, foram estabelecidos percentuais dos componentes variáveis do
oleogel e, em seguida, elaborado um Delineamento Composto Central Rotacional
(DCCR). Desse modo, 17 formulações de margarina com oleogel e uma amostra
comercial foram avaliadas através do texturômetro. A variável resposta da análise foi a
textura desejável, ou seja, a mais próxima à amostra de referência, a margarina
comercial. A análise foi realizada em duplicada e analisadas no software Chemoface. A
textura média da amostra comercial foi 0,82N, portanto, este foi o parâmetro de
desejabilidade usado como referência para as formulações de margarina a base de
oleogel. De acordo com os resultados obtidos ajustou-se um modelo quadrático, no qual
observou-se que apenas a interação do amido com a cera não foi significativa, a nível de
5%. Os demais componentes isolados e suas interações interferem diretamente na
textura final da margarina. Diante dos resultados obtidos pôde-se, a partir de uma
aproximação visual do modelo experimental, realizar uma otimização numérica e
definir 3 formulações de margarina de azeite de oliva com textura semelhante à
margarina comercial, sendo: m1 – 1,8% AM, 4% CA e 60% AO/OC; m2 - 1,8%AM,
5,2%CA e 57,5%AO/OC; m3 – 1%AM, 5,2%CA e 45%AO/OC. Dessa forma,
constatou-se que é possível formular margarinas com oleogel de azeite de oliva,
agregando valor nutricional ao produto e diversificando as opções de escolha do
consumidor que busca saudabilidade e sensorialidade, uma tendência de mercado.
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Aliar o treinamento com a nutrição é extremamente importante para alcançar
níveis significativos de performance nas competições esportivas. Com isso, o objetivo
dessa pesquisa é avaliar o perfil morfológico e funcional de atletas de ginástica aeróbica,
correlacionando o perfil alimentar com a carga de treinamento e as medidas
antropométricas com os desempenhos em testes físicos. Essa pesquisa trata-se de um
estudo longitudinal, com duração de 1 mês que corresponderá ao período preparatório.
A amostra será composta por atletas de ginástica aeróbica da categoria adulto, de ambos
os sexos, com elevado nível de experiência competitiva. No primeiro momento serão
coletados dados antropométricos e será aplicado uma bateria de testes físicos específicos
da modalidade, que incluirão: teste de força, flexibilidade, potência de membros
inferiores e capacidade anaeróbia. Após isso, ao final de cada semana de treinamento
serão recolhidos: recordatórios alimentares de 3 dias não consecutivos, sendo um dia do
final de semana, obtidos através de uma ficha de inquérito dietético, posteriormente, o
consumo alimentar será analisado em um software onde será possível mensurar
quilocalorias totais e a ingestão dos macronutrients, já os dados da carga de treinamento
da semana, será obtido pelo produto da percepção subjetiva de esforço (PSE) da sessão
pelo tempo total (min) do treinamento. Por fim, ao final do período preparatório, os
testes físicos serão novamente realizados. Os dados serão analisados com comparação
de médias e distribuição de porcentagem. Para comparação das variáveis dos momentos
pré e pós período de treinamento será adotado o teste T para amostras independentes.
Em todas as análises o nível de significância será de p < 0,05. Concluindo, espera-se que
com os dados encontrados na pesquisa seja realizada uma caracterização dos atletas da
modalidade, de modo que sejam identificadas as variáveis antropométricas que mais
exercem influência na performance, e por fim, mapear os padrões alimentares bem
como os aspectos de treinamento, que consequentemente permitirá orientações e
planejamentos mais específicos para os atletas da ginástica aeróbica.
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A pandemia de COVID-19 ocasionou alterações no estilo de vida das pessoas,
acarretando mudanças nas práticas alimentares de famílias que passaram por diminuição
de renda e podem ter desenvolvido práticas pouco saudáveis. Neste estudo, objetivou-se
caracterizar as práticas alimentares de famílias com escolares entre 5 e 11 anos de
municípios de pequeno porte do Sul de Minas Gerais durante a pandemia de COVID-19.
A pesquisa ocorreu em formato on-line durante outubro e novembro de 2020 em
parceria com as secretarias de educação dos municípios. Foram investigadas questões
relacionadas às práticas alimentares de acordo com a 2ª edição do Guia Alimentar para a
População Brasileira. As respostas foram analisadas por análise descritiva de frequência.
Foram obtidos 324 repostas. Os resultados demonstraram a adoção de práticas
alimentares não saudáveis como a ausência de frutas no café da manhã (82,1%) e nos
lanches (64,5%). Foi também observado o uso pouco frequente de farinha integral
(85,5%) e de variedades de leguminosas (96,3%). A maioria adoça o café ou chá
(62,03%), comem balas, chocolates e outras guloseimas (50%), bebem sucos
industrializados (54,93%), embora 60,8% relataram não beber refrigerantes. O consumo
de vegetais orgânicos foi relatado por 59,3%, mas 63% não compravam alimentos em
feiras. Por outro lado, 53,3% afirmaram sempre planejar as refeições diárias enquanto
57,1% afirmaram comer com calma, sentados à mesa, 30% trocavam almoço por
lanches e 82,7% não frequentam fast-foods. A caracterização de práticas alimentares
desta amostra trouxe indícios da prevalência no consumo de alimentos ultraprocessados
em detrimento de alimentos in natura e minimamente processados, oriundos da
produção local, ainda que se trate de público que valoriza a comensalidade e o preparo
caseiro de alimentos. Esses resultados reforçam os impactos da pandemia de COVID-19
e outros desfechos socioeconômicos atuais sobre a saúde, a qualidade de vida e os
modos de se alimentar e de se produzir alimentos, especialmente entre os habitantes de
municípios de pequeno porte populacional.
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Palavras-chave: Consumo Alimentar, Consciência, Gestantes.
É de grande importância conhecer os hábitos e comportamentos que envolvem o
consumo alimentar, a fim de elaborar estratégias baseadas em recomendações psiconutricionais na gestação. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi avaliar a relação entre o
comer com atenção plena e a qualidade da dieta de gestantes residentes em Lavras–MG.
Trata-se de um projeto de caráter transversal conduzido com 163 gestantes, com idade
igual ou superior a 18 anos que realizaram atendimento pré-natal na rede pública (SUS)
e em consultórios particulares do munícipio, entre julho de 2019 e fevereiro de 2020. A
pesquisa é parte de um projeto prospectivo, intitulado: “Avaliação do Estado
Nutricional, Comportamento e Práticas Alimentares nas fases da Gestação,
Amamentação e Introdução Alimentar desenvolvido na Universidade Federal de Lavras
(UFLA) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da mesma
instituição, sob o parecer 3.362.629. O comer com atenção plena foi avaliado por meio
do Mindful Eating Questionnaire (MEQ) e qualidade da dieta, pelo Índice de Qualidade
da Dieta Adaptado para Gestantes Brasileiras (IQDAG). Os valores de média (DP) da
Idade Gestacional (IG) foram de 23 (10,07). Destas mulheres, 118 (72,4%) realizaram
acompanhamento pré-natal pelo SUS e 45 (27,6%) pelo setor particular. Quanto as
características sociodemográficas, a maioria das gestantes apresentava ensino médio
completo (46,6% - N=76), moravam com o companheiro (63,8% - N= 104) e possuíam
renda em torno de 1 a 2 salários mínimos (49,7%-N=81). A pontuação global resumida
do MEQ que se refere a média das suas cinco subescalas (Desinibição, Estímulos
Externos, Consciência, Resposta Emocional e Distração) foi de 2,67 (DP=0,35). Já O
valor de pontuação média (DP) do IQDAG foi de 62,32 (13,97), variando entre 8,31 e
92,27 pontos. Não foi encontrado correlação entre a pontuação global resumida do
MEQ e pontuação final do IQDAG. Contudo, as subescalas de consciência alimentar
(r= 0,130) e resposta emocional (r= 0,158) apresentaram relação positiva significante
com a qualidade da dieta (p < 0,005). Gestantes mais conscientes a alimentação, tanto
quanto, atentas a fatores ligados ao comer emocional apresentaram melhor qualidade da
dieta. Os dados sugerem que o comer com atenção plena pode influenciar a qualidade
da alimentação, e que estratégias baseadas nesse conceito podem preconizar desfechos
positivos para a gestação.
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Palavras-chave: Pós-parto, Sono, Dieta
Após o nascimento de um bebê ocorrem muitas mudanças na vida da mãe e da
sua família. Algumas delas são percebidas na nova rotina e na forma de cuidar,
enquanto outras são sentidas apenas por elas de forma intrínseca e na relação do seu
organismo com o momento. Entre essas mudanças pode ser citada a possibilidade de
piora da qualidade da dieta e qualidade do sono das nutrizes devido a diversos fatores
como conflito entre vida trabalho, barreiras relacionadas ao tempo e preferências
alimentares da família. O presente estudo tem como objetivo investigar se a qualidade
do sono se associa com a qualidade da dieta das mulheres no período do pós-parto. A
amostra era proveniente do Projeto prospectivo, em andamento, CAGESLact da
Universidade Federal de Lavras-UFLA no sul de MG. Essas mulheres foram recrutadas
no período gestacional, e foram convidadas a dar continuidade na pesquisa no período
de 3 a 4 meses pós-parto. Para avaliar o consumo alimentar foi empregado um registro
alimentar habitual, e para a avaliação da qualidade da dieta utilizou- se o o Índice de
Qualidade da Dieta Adaptado para Gestantes (IQDAG), que leva em conta componentes
alimentares importantes tanto na gestação quanto no pós-parto. Para a análise da
qualidade do sono, utilizou-se o Índice de Qualidade do Sono de Pittsbusg (PSQI). A
análise dos dados foi realizada por meio do software SPSS com testes descritivos
correlação de Sperman para avaliação de correlações entre variáveis numéricas. A
amostra do trabalho contou com 104 mulheres, sendo a maioria não branca (70,2%), não
casada (58,7%) e que não planejaram a atual gestação (64,4%). Pode ser observado uma
correlação positiva entre o número de porções consumidas de leguminosas com a
duração do sono e negativa entre o consumo VET de ultraprocessados, sendo entendido
que quanto mais leguminosas a mulher consome melhor seu tempo de sono e quanto
mais ultraprocessados, menor será essa duração. Com esses achados conclui-se que o
consumo de alimentos e nutrientes importantes nessa fase da vida da mulher pode ser
um auxílio em problemas enfrentados por ela no pós-parto como o distúrbio do sono.
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da agência FAPEMIG
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Palavras-chave: Insegurança alimentar, saúde da criança, nutrição da criança.
A alimentação e a nutrição constituem áreas prioritárias do Marco Legal da Primeira
Infância. A alimentação é um direito humano relacionado aos direitos à vida, saúde,
água, moradia, trabalho, educação e seguridade social. O primeiro alimento da criança
deve ser o leite materno e posteriormente a introdução de uma alimentação saudável a
fim de promover adequada nutrição durante a infância, reduzindo taxas de doenças,
como por exemplo a anemia ferropriva. Apesar da reconhecida importância da
alimentação adequada e saudável e do Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA), existem domicílios em que famílias têm dificuldade de acesso a alimentos de
qualidade em quantidade adequada para uma vida saudável, condição esta chamada
insegurança alimentar. Portanto, este trabalho tem por objetivo investigar a prevalência
de insegurança alimentar entre domicílios com crianças na primeiríssima infância.
Trata-se de um estudo com delineamento transversal e abordagem quantitativa, que será
desenvolvido no município de Lavras, no sul de Minas Gerais. A amostra será composta
por domicílios cadastrados na rede de saúde que possuem em seu núcleo familiar o
curso de fase da vida primeiríssima infância, composta por aproximadamente 1.679
crianças de 0 a 3 anos. Para triagem de domicílios em risco para insegurança alimentar
domiciliar será utilizado o instrumento de 2 itens (TRIA). A TRIA classifica domicílios
com crianças menores de 18 anos em risco para insegurança alimentar utilizando a
segunda e quarta questões da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).
Espera-se que os resultados indiquem a prevalência domicílios com crianças na
primeiríssima infância em risco para insegurança alimentar, a fim de auxiliar na
formulação e aprimoramento de políticas públicas de caráter intersetorial com impacto
direto na saúde infantil.
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Palavras-chave: infecções virais, Probióticos, Suplemento dietético.

Infecções respiratórias virais estão entre as principais causas globais de adoecimento, sendo
responsáveis por afecções brandas como gripes e de formas mais graves como é o caso da
Síndrome Respiratória Aguda (SARS). O impacto global dessas patologias em 2002 foi 6% maior,
quando comparado ao total geral de doenças, sendo responsáveis por cerca de 4 milhões de
mortes ao ano. A severidade e o prognóstico do paciente estão atrelados à fatores diversos
como imunidade, idade, sexo, morbidades e variações genéticas. Soma-se a esses fatores o
estado nutricional, imunomodulação, bem como a capacidade de controle de crescimento de
microrganismos desenvolvida pela microbiota que coloniza as mucosas. Desse modo, os
probióticos têm ganhado destaque nas últimas décadas em virtude de seus mecanismos de
ação, os quais influenciam o estado de saúde de seu hospedeiro. Nesse sentido, essa revisão
destinou-se a identificar possíveis efeitos positivos associados à suplementação de probióticos
em infecções respiratórias virais. Para tanto, realizou-se uma busca nas bases de dados Google
Acadêmico, Scopus e PubMed utilizando os termos descritores e operadores booleanos
("Probiotics" AND “Respiratory tract infections” AND "Viral infection") desenvolvidos como
ensaios clínicos. Foram identificadas 8 pesquisas em humanos nas quais identificou-se que o uso
de probióticos como terapêutica alternativa na infecção respiratória tem capacidade de
melhorar o quadro clínico do paciente por meio de: (i) modulação da resposta imune, (ii)
melhora da resposta específica, (iii) produção de bacteriocinas, (iv) melhora na integridade de
mucosas, (v) redução do número de cópias virais. Sendo estas realizadas nas concentrações
entre 105 a 1011 UFC, sendo o gênero lactobacilos mais frequente nos estudos. Apesar de todo
volume de informações a respeito dos mecanismos de ação, benefícios a saúde e baixo risco de
efeitos colaterais observados com a suplementação de probióticos, ainda existem diversas
questões a serem solucionadas, das quais destacam-se a padronização e a criação de protocolos
de intervenção passíveis de incorporação a atenção primária em saúde. Contudo, são
necessários mais estudos para identificar o período de intervenção e sua associação aos
protocolos já utilizados.
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Palavras-chave: Plantas Medicinais, Negramina, EDXRF.
As plantas medicinais, são utilizadas durante anos para o tratamento de diversas
enfermidades, sendo empregadas de diferentes formas como, chás, banho de acento,
pomada, inalação e cataplasma. A maneira incorreta do cultivo das espécies com
propriedades medicinais pode ocasionar a contaminação por metais pesados, podendo
ocorrer através da absorção dos contaminantes no solo que se acumulam nos tecidos
vegetais. Objetivou-se determinar elementos químicos presente na folha de Siparuna
guianensis. Neste trabalho, utilizaram-se folhas coletas no campus da Universidade
Federal de Lavras para análises de fluorescência de raios-X por energia dispersiva,
sendo verificado a ausência de elementos químicos tóxicos como, Arsênio, Cádmio,
Mercúrio, Cromo e Chumbo. A análise indicou a presença de Cálcio (45,9%), Potássio
(35,80%), Manganês (10,51%) e Ferro (1,8%). Concluiu-se que não foi identificada a
presença de metais tóxicos na folha de Siparuna guianensis.
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Palavras-chave: Compostos fenólicos, endófitos, CAT.
Os fungos endofíticos do gênero Induratia mostram-se interessantes como fonte
de novos metabólitos secundários bioativos que podem ter aplicação biotecnológica nos
setores agrícola, da saúde, meio ambiente e alimentício. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a produção de compostos fenólicos e a atividade antioxidante de 12 extratos
fúngicos do gênero Induratia. Os fungos endofíticos utilizados neste estudo estão
depositados na Coleção Micológica de Lavras (CML) do Departamento de
Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Eles foram isolados de folhas
saudáveis e caules de Coffea arabica presentes em uma floresta secundária na Mata do
Paraíso, Viçosa, MG, Brasil. Os fungos foram cultivados, por 30 dias, em meio BD
líquido. Posteriormente, as culturas foram filtradas à vácuo e extraídas 2 vezes por
partição líquido-líquido com acetato de etila (1:2). Os 12 extratos foram concentrados
em rota-evaporador a 40 ºC e alíquotas de 10 mg foram diluídas em 1 mL de etanol. As
diluições passaram por vórtex (10 s), sonicação (15 min) e centrifugação (10 min),
sendo os sobrenadantes recolhidos e utilizados na análise de compostos fenólicos totais,
a partir do método Folin-Ciocalteau. Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott à 5%
de probabilidade. Os resultados mostraram que existem compostos fenólicos em todos
os extratos fúngicos analisados, apresentando valores de 41,0 a 53,6 mgEAG/g de
extrato, sendo que três destacaram-se pela sua atividade antioxidante. Indicando relação
direta entre a presença de compostos fenólicos e sua capacidade antioxidante. Contudo,
análises de HPLC são necessárias para a identificação e quantificação destes compostos
fenólicos.
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Palavras-chave: Antioxidante, microgreens, PANCs.
A Sonchus oleraceus é uma hortaliça não convencional que apresenta inúmeros
benefícios nutricionais e tem sido alvo dos pesquisadores devido suas propriedades
terapêuticas. Possui diversos compostos bioativos que estão amplamente relacionados
com a capacidade antioxidante e propriedade anti-inflamatória. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a capacidade antioxidante da serralha em estágio microgreen através do
sistema de oxidação pelo método β-caroteno/ ácido linoleico. As plântulas foram
lavadas em água destilada, cortadas em fragmentos de 1 cm2 e o extrato foi obtido a
10% (p/v) em etanol 70% por 48 horas em refrigeração (4ºC). Após este período o
extrato foi filtrado e armazenado em freezer (-20ºC) até o momento da análise. A
solução sistema foi preparada e acrescentou-se 270μL em cada poço da microplaca
contendo 20μL do extrato da serralha (cinco repetições em triplicata). Após, foi
realizada a primeira leitura espectrofotométrica (absorbância inicial) e posteriormente, a
placa foi mantida em estufa a 40ºC por um período de 120min. Após este período de
incubação, foi medida absorbância final. As leituras foram realizadas a 420nm em leitor
de microplacas (EZ Read 2000, Biochrom®). A média percentual de proteção do
extrato foi 54,53% ± 3,46. Portanto, a serralha em fase microgreen pode ser uma
excelente alternativa na alimentação, não somente pela palatabilidade, fácil manejo e
produção, mas também pode auxiliar em inúmeros benefícios a saúde.
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Palavras-chave: fungo endofítico, meio alternativo, cultivo econômico.
Microrganismos endofíticos como o Induratia habitam o interior de plantas de
sem causar prejuízos e são conhecidos por produzirem compostos voláteis orgânicos
que possuem ação antimicrobiana, podendo ser usados como alternativa no controle de
fitopatógenos. Contudo, deve-se levar em consideração o processo de cultivo de tais
microrganismos, pois a utilização de substratos como o meio BDA elevam o custo. Um
dos caminhos para cultivo mais econômico, pode ser a utilização do resíduo casca de
café, que possui na sua constituição carboidratos, proteínas e minerais suficientes para a
necessidade nutricional do crescimento dos micélios dos fungos do gênero Induratia.
Assim, objetivou-se avaliar a capacidade de crescimento de fungos do gênero Induratia
crescer em casca de café como substrato e açúcar comercial. Foram utilizados três
fungos edofíticos Induratia coffeana (CML 4011 e CML 4017) e Induratia sp. (CML
4013) inoculados em meio contendo casca de café nas concentrações de 1%, 5% e 10%,
com ou sem adição de sacarose a 1% (açúcar comercial), incubados a 25 °C por 15 dias.
Foi utilizado meio BDA (200 mL Caldo de batata; 1,5 g Dextrose; 1,5 g Ágar; 1 L água
destilada) como controle, com quatro repetições em cada tratamento. A medida do
crescimento radial foi realizada de 3 em 3 dias até o 15 dia de incubação. Os maiores
crescimentos dos micélios ocorreram com o meio padrão BDA, de 11,6 mm do I.
coffeana (CML 4011), 21,2 mm do Induratia sp. e 17,2 mm do I. coffeana (CML 4017)
de raio após 15 dias de incubação. O crescimento do micélio dos fungos nas diferentes
concentrações da casca de café e açúcar comum foi similar, mas observou-se que, nos
tratamentos com maior (10%) concentração da casca de café, ainda que mais compacto,
a densidade dos micélios foi maior em todos os fungos testados, enquanto nas
concentrações menores do resíduo, os raios foram maiores, mas com densidade miceliar
menor em todos os isolados testados. Portanto, concluímos que, fungos do gênero
Induratia crescem em meios de cultivos preparados com casca de café, podendo ser
fonte substituta de meios padrões, tornando o cultivo mais econômico.
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Palavras-chave: Myrtaceae, Bioinseticida, Monoterpenos.
O mosquito Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) é um vetor de
patógenos e parasitas que causam doenças em humanos e animais (silvestres e
domésticos) que tem apresentado resistência aos inseticidas convencionais.
Desta forma, objetivou-se destilar, caracterizar e avaliar a toxicidade do óleo essencial
(OE) de Melaleuca armillaris (Myrtaceae) para larvas de C. quinquefasciatus. O OE foi
destilado utilizando a técnica de arraste a vapor e o seu teor determinado. A composição
química foi analisada por CG e CG-EM. As larvas foram expostas ao OE nas
concentrações iniciais de 200, 100, 50 e 25 mg/L-1 e o grupo controle foi exposto a água
deionizada por um período de 5 dias e a mortalidade das larvas foi mensurada
diariamente. Posteriormente, estas concentrações iniciais foram ajustadas e os resultados
submetidos a análise Probit para estimar a CL50. O OE de M. armillaris apresentou um
teor de 1,12%. Este OE apresentou como constituintes majoritários os monoterpenos
hidrocarboneto e oxigenado, terpinoleno (57,65±0,03) e 1,8-cineol (18,83±0,1)
respectivamente. Estes constituintes somaram 76,48% da composição química total
deste OE. O OE de M. armillaris apresentou uma CL50 de 31,52 mg/L-1. De acordo com
a literatura, produtos naturais que apresentam valores menores que 50 mg/L-1 podem ser
considerados como fontes promissoras para o desenvolvimento de inseticidas botânicos.
Portanto, novas investigações devem ser realizadas para o desenvolvimento de uma
formulação inseticida contendo o OE de M. armillaris para o combate das larvas de C.
quinquefasciatus.
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Palavras-chave: Tamboril, reguladores de crescimento, cultura de tecidos vegetais.
O tamboril (Enterolobium contortisiliquum) é uma árvore nativa do Brasil com
propriedades medicinais. A ampliação de conhecimentos de fisiologia do
desenvolvimento de uma determinada espécie pode ser obtida através da técnica de
cultura de tecidos denominada curva de crescimento de calos. A curva é de extrema
importância, pois permite identificar as distintas fases do crescimento do calo, podendose presumir assim o momento adequado de repicagem dos explantes e potencializar a sua
morfogênese. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi determinar in vitro a curva de
crescimento de calos de E. contortisiliquum. Foram utilizados calos advindos dos
cotilédones de E. contortisiliquum, cultivados em meio MS suplementado com 0,5 mg L1
de 2,4-D + 2,0 mg L-1 de picloram + 0,5 mg L-1 de cinetina + 2,0 mg L-1 de BAP e
repicados duas vezes, em intervalos de 30 dias. Após a segunda repicagem, foi
estabelecida a curva de crescimento dos calos por meio da determinação da massa fresca
(g) a partir do dia da inoculação (tempo 0), em intervalos de sete dias, durante 112 dias.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 17 tratamentos,
constituídos pelos intervalos de avaliação (0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77,
84, 91, 98, 105 e 112 dias), e 24 repetições. Cada repetição foi composta por um tubo
de ensaio contendo um explante. Ao final da avaliação do experimento, foi observado
que o E. contortisiliquum apresentou cinco fases de desenvolvimento de calos:
exponencial, linear, desaceleração, estacionário e declínio. A fase de atraso, também
conhecida como fase lag, não foi identificada neste estudo. Como esta é a fase de
preparação para a divisão celular, provavelmente durou menos de 7 dias e,
consequentemente, não foi identificada porque os intervalos de avaliação foram de 7
dias. A curva de crescimento do calo para a espécie E. contortisiliquum começou com a
fase exponencial e permaneceu nesta fase dos dias 0 a 7. Já o período de crescimento
linear em que diminuiu a taxa de divisão celular e aumentou a área celular foi observado
entre os dias 7 e 14. Enquanto a fase de desaceleração ocorreu dos 14 aos 28 dias. Dessa
forma, conclui-se que a curva de crescimento dos calos de E. contortisiliquum é uma
sigmoide com cinco fases e ao final da desaceleração é o momento de se realizar a
repicagem dos calos, em média aos 28 dias de cultivo in vitro.
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Palavras-chave: Compostos fenólicos, urtiga, metabólitos secundarios.
Urtica dioica L. é uma planta medicinal utilizada popularmente no tratamento de
hiperplasia prostática benigna, artrite e diabetes. Estudos indicam a relação entre a sua
atividade bioativa e os compostos fenólicos presentes na espécie. O acúmulo de
metabólitos secundários é influenciado por fatores ambientais, como a luz. Desta forma,
objetivou-se avaliar a influência da intensidade da luz no acúmulo de compostos
fenólicos em plântulas de U. dioica cultivadas in vitro. Para tal, segmentos nodais de U.
dioica foram inoculados verticalmente em tubos de ensaio contendo 15 mL de meio MS
e cultivados sob as irradiâncias 26, 51, 69, 94 e 130 μmol m-2 s-1, obtidas com lâmpadas
LED, por 40 dias. Para a preparação do extrato, uma alíquota de 15 mg de folhas secas
foi pulverizada em graal e pistilo e acondicionada em um microtubo contendo 2 mL de
metanol:água (1:1, v/v). As amostras foram sonicadas por 15 min e posteriormente
centrifugadas a 10.000 RPM, por 10 min, sendo o sobrenadante utilizado para as
análises. Avaliou-se o acúmulo de compostos fenólicos pelo método de Folin-Ciocateau.
Os resultados demonstraram que as plântulas cultivadas sob 130 μmol m-2 s-1
apresentaram os maiores valores de compostos fenólicos (9,83 mg equivalentes de ácido
gálico/g de folha seca), sendo superior a todos os outros tratamentos, que variaram de
5,40 a 6,60 mg equivalentes de ácido gálico/g de folha seca. Desta forma, o presente
estudo relata que o acúmulo de compostos fenólicos é diretamente proporcional ao
aumento da intensidade de luz em plântulas de U.dioica cultivadas in vitro.
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Palavras chaves: Solventes, extrato, antioxidante.
A Melissa offcinalis L. é uma espécie da família Lamiaceae que apresenta
propriedades medicinais, tais como: antidepressivas, antitumorais e antioxidantes. Entre
as diversas etapas para determinação de extrativos vegetais, a fase de extração é uma
das mais importantes, pois tem a finalidade de separar as substâncias de interesse da
matriz. Solventes como acetona, água e etanol são amplamente utilizados na extração de
compostos fenólicos, sendo evidenciado o uso desses solventes na obtenção de
melhores rendimentos de compostos fenólicos em espécies da família Lamiaceae. Desta
forma, objetivou-se verificar o melhor solvente para produção do extrato de folhas de
M. officinalis L. Para o planejamento experimental, empregou-se os delineamentos
simplex-lattice e simplex-centroide. As características avaliadas foram os constituintes
fenólicos totais e a capacidade antioxidante total. Para o preparo dos extratos foi pesado
50 mg de folhas pulverizadas de M. officinalis L. diretamente em microtubos, sendo
extraídas com 1 mL de solução de cada solvente (água, acetona e etanol) e suas
proporções. O método de extração empregado foi por sonicação, empregando-se três
ciclos de 15 minutos com renovação do solvente efetuada a cada ciclo de extração. Na
transição de um ciclo de sonicação para o outro, o extrato foi centrifugado por 10
minutos a 12.000 rpm e o sobrenadante foi coletado para a realização dos testes de
fenóis totais e capacidade antioxidante total (CAT). Os resultados obtidos foram
submetidos a análise de variância, e quando os fatores influenciaram significativamente
ao nível de 5% de probabilidade, foi realizado análise de Pareto e determinação do
modelo estatístico. Utilizou-se o software Statistica®. A maior quantidade de fenóis
totais ocorreu nas proporções: água / etanol, seguido de água:etanol:acetona, com 187 e
177 mg EAG.g-1 de folha seca, respectivamente. Mas, o extrato preparado com a
mistura trinária contendo água:etanol:acetona apresentou a maior de CAT (119 mg de
EAA.g-1 de folha secas). O extrato preparado em água / etanol também demonstrou
elevada atividade antioxidante (111,7 mg de EAA.g-1 de folha secas). Os solventes
etanol e acetona, quando usados de forma pura, resultaram em menores teores de
substâncias fenólicas e CAT em relação à água pura. Conclui-se que as combinações
dos solventes água e etanol e água:etanol:acetona foram as mais eficientes para extração
dos constituintes químicos de M. officinalis L.
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Palavras-Chave: Antioxidantes, Hortaliças, ABTS.
A Alface (Lactuta sativa L.), pertence à família Asteraceae, é um vegetal folhoso de
origem mediterrânea, sendo consumida, principalmente in natura como complemento das
saladas e por ser um alimento fonte de fibras, vitaminas e antioxidantes. Objetivou-se
determinar a capacidade antioxidante da alface lisa (L. sativa var. capitata) e da alfacecrespa (L. sativa var. crispa) por dois métodos distintos. Para obtenção do extrato, foram
utilizados 2 g de folhas frescas de ambas espécies de L. sativa pulverizadas em nitrogênio
líquido, e diluídas em 10 mL de metanol a 80% (v/v). Posteriormente, os extratos foram
dispostos em banho ultrassônico por 15 min à temperatura ambiente e o sobrenadante
foi filtrado por duas vezes. Para determinaçãoda atividade antioxidante pelo método
ABTS, alíquotas de 3 μL do extrato foram dispostas em cada poço de uma microplaca de
96 poços, juntamente com 297 μL de solução do radical ABTS e deixados por 6 min em
local com ausência de luz, a absorbância foi medida a 734 nm. Para a determinação da
atividade antioxidante pelo método de complexo fosfomolibdênio, 50 μL dos extratos
foram adicionados a um tubo de ensaio juntamente com 450 μL de água deionizada e
mais 1,5 mL de solução reagente. Os tubos foram incubados em banho-maria a 95ºC por
90 min. Após o resfriamento dos tubos de ensaio, a absorbância foi medida em um leitor
de microplacas a 695 nm e os resultados expressos em (%) equivalente de ácido ascórbico.
Os valores da média da capacidade antioxidante pelo método ABTS foi de 12,85 ± 1,02
para alface lisa e de 10,42 ± 1,40 para a alface-crespa. Já pelo método formação do
complexo fosfomolibdênio, os resultados para a alface lisa foi de 2,94g/100g ± 0,34 e
para a alface-crespa 1,41 g/100g ± 0,31. Diante de tais resultados, pode-se concluir que a
alface lisa (L. sativa var. capitata) contém uma quantidade superior de antioxidantes do
que a alface-crespa (L. sativa var. crispa) pelos dois métodos analíticos.
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Palavras-chave: Plantas medicinais, Folin-Ciocalteau, Fast Blue.
Persea americana Mill., pertencente à família Lauraceae, popularmente conhecida
como abacate, é uma fruta consumida em todo o mundo. A utilização das folhas do
abacateiro tem sido reportada como potencial efeito medicinal, sendo uma fonte de
compostos bioativos. O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação de dois
métodos, cuja finalidade é a caracterização dos teores de compostos fenólicos totais
(TPC). Foram utilizadas 2 g de folhas in natura de P. americana, as quais foram
rasgadas e submetidas a 30 mL de uma solução hidroetanolica 70% (v/v), sendo este
extrato levado ao banho ultrassônico por 30 minutos, e posteriormente filtrado. O
TPC foi determinado pelas metodologias de Folin-Ciocalteau e Fast Blue BB
(FBBB). Pelo método de Folin-Ciocalteau, alíquotas de 30 μL do extrato da amostra
foi adicionada em poços de uma microplaca de 96 poços, juntamente com 150 μL do
reagente Folin-Ciocalteau 10% e 120 μL de carbonato de sódio 4%, e deixados para
reagir por 120 min. Já pelo método Fast Blue, cujo tempo de reação foi de 90 min,
foram utilizadas 250 μL de extrato, adicionadas também alíquotas de 25 μL da
solução Fast Blue 0,1% e 25 μL de hidróxido de sódio 5%. Ambas leituras foram
realizadas no leitor de microplacas (EZ Read 2000) a 750 e 420 nm, respectivamente.
A extração foi realizada em 3 repetições e a determinação do TPC foi realizado em
triplicata. A média do TPC utilizando o método de Folin-Ciocalteau foi de 1196.68 ±
117.11 e no método do Fast Blue foi de 2678.27 ± 200.48. Em conclusão, ambos
métodos foram eficazes na caracterização do TPC, determinando a presença de
compostos fenólicos na folha de P. americana. No entanto, o acoplamento específico
do grupo diazônio do reagente FBBB é no anel aromático com ativação de grupos
hidroxila, o que permite uma quantificação dos compostos fenólicos de forma mais
efetiva, já o método de Folin-Ciocalteau apresenta capacidade reduzida na
quantificação desses compostos.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

1036

Avaliação e adequação de um simulador de chuvas portátil
Antônio Reynaldo de S. Costa1; Lívia A. Alvarenga2 e Michael S. Thebaldi3
1,2,3

Departamento de Recursos Hídricos – Universidade Federal de Lavras (UFLA) –
Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil
antonio.costa1@estudante.ufla.br1, livia.aalvarenga@ufla.br2,
michael.thebaldi@ufla.br

Palavras-chave: simulador de chuva portátil; coeficiente de uniformidade de
Christiansen; intensidade de precipitação.
Os simuladores de chuvas são importantes equipamentos que podem auxiliar em
diferentes pesquisas, tais como: estudo do processo de erosão hídrica do solo, infiltração
e escoamento superficial. A avaliação e adequação de alguns atributos do simulador de
chuvas podem reunir informações que serão muito importantes para sugerir melhorias
no design do equipamento, sendo as informações geradas uma base para as diferentes
aplicações futuras. Com este trabalho, objetivou-se avaliar a uniformidade da chuva
produzida por um simulador de chuvas portátil. Este trabalho foi desenvolvido no
departamento de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Lavras. Em estudos
com chuva artificial o simulador deve reproduzir chuvas com uniformidade ≥75% em
parcela experimental com área superior a 0,50 m². Os dados avaliados foram:
intensidade de precipitação (IP), coeficiente de uniformidade e área irrigada. Os testes
foram realizados com aspersores Veejet®, modelos 80.100 e 80.150 em diferentes
pressões de serviço (27.6, 34.5, 41.4 e 48.6 kPa). O simulador de chuvas foi
configurado para aplicar a máxima intensidade de precipitação em cada situação. A área
irrigada, inicialmente proposta, apresenta dimensões de 0,7x1,0 m (0,70 m2). Para
avaliação da distribuição espacial da chuva simulada foi utilizado o método do
coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), assim, os ensaios foram realizados
durante 10 minutos. Em cada teste foi considerada a média aritmética de três repetições.
Na verificação da precipitação em cada teste, 20 coletores foram distribuídos de forma
equidistante por toda área de captação. Os resultados mostraram que as menores IP,
variando em média de 69.61 até 103.13 mmh-1, são observadas com o modelo de
aspersor 80.100. Já as maiores IP, variando em média de 105.94 até 130.22 mmh-1, são
observadas com o modelo de aspersor 80.150. Também ficou claro o aumento da IP
com a elevação da pressão de serviço. Os resultados dos valores de CUC foram
superiores a 75% apenas nas pressões de serviço de 41.4 e 48.6 kPa com o modelo de
aspersor 80.100 e na pressão de serviço de 48.6 kPa com o modelo de aspersor 80.150.
No geral, verificou-se uma tendência de desuniformidade da precipitação coletada nas
extremidades da área irrigada, que pode ter influenciado no desempenho da distribuição
espacial da precipitação de acordo com o teste CUC. Assim, como sugestão,
recomenda-se reavaliar o desempenho do equipamento com uma parcela de dimensões
de 0,7 m de largura e 0,8 m de comprimento (área irrigada de 0,56 m²), utilizando os
aspersores Veejet®, modelos 80.100 e 80.150 nas pressões de serviço de 41.4 e 48.6
kPa.
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Palavras-chave: Água potável, tratamento da água, bem-estar.
A cloração, processo de adição de produtos químicos a base de cloro à água, é
uma técnica de desinfecção comumente utilizada nas estações de tratamento de água.
Contudo, quando em excesso, o cloro pode ser danoso à saúde, principalmente se
associado à alguma fonte de calor. Como a exposição ao cloro tender a ser diária, o
objetivo com este trabalho foi avaliar a eficiência de decloradores de chuveiros
elétricos residenciais e as possíveis variações de vazão e pressão causadas por estes nos
sub-ramais. Sendo assim, instalou-se em uma rede hidráulica experimental dois
decloradores distintos, um de 10” com vazão máxima (Q) de 228 L/h e capacidade de
filtragem (F) de 11.400 L – D1; e outro, D2, de 5”, Q de 300 a 400 L/h e F de 15.000 a
17.000 L, ambos com elemento filtrante de carvão ativado e pressão máxima de
trabalho igual a 5 kgf/cm². A vazão e a pressão do sistema foram medidas antes e após a
instalação dos filtros. A água utilizada no experimento era proveniente de poço
subterrâneo, sem nenhum tipo de tratamento, e as concentrações de cloro utilizadas
foram de 0,5; 1,0 e 2,0 mg/L. A análise do cloro residual, após a passagem da água
pelos decloradores, foi feita por meio de um fotômetro multiparâmetros seguindo a
metodologia SM4500CL G (APHA, AWWA, WEF, 2012). As médias dos resultados
obtidos foram comparadas por meio análise de variância e pelo teste de Scott-Knott
com 5% de probabilidade estatística. Os filtros apresentam eficiência semelhante para a
remoção do cloro residual da água, cerca de 95%, no entanto, D2 não proporcionou
perda de vazão no sub-ramal, o que fez com que seu desempenho fosse melhor. Quanto
à pressão hidráulica no sub-ramal, não foram detectadas variações antes e após a
instalação de ambos os filtros.
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Palavras-chave: Curva-chave, série histórica, estações fluviométricas.
A bacia hidrográfica do Alto Rio Grande possui grande importância para a
geração de energia hidroelétrica no Brasil, abastecendo diretamente os reservatórios
Itutinga, Camargos e Funil, que regulam a vazão para o grande reservatório de Furnas.
Assim, sendo o monitoramento fluviométrico um importante fator na tomada de decisão
para a gestão dos recursos hídricos, objetivou-se com este estudo analisar a série
histórica de vazão em 49 anos, de modo a caracterizar as alterações nas vazões médias
anuais, vazões extremas e vazão de regularização. Para tal, foram selecionadas nove
estações fluviométricas na região do Alto Rio Grande com dados observados entre 1961
e 2009, em sub-bacias com área de drenagem variando entre 100 e 2000 km . Foram
calculadas as curvas-chave relacionando cota e vazão medidas durante o mesmo período
do estudo. Assim, a vazão foi calculada a partir da série de cotas com dados consistidos
disponíveis pela Agência Nacional de Águas (ANA). No mais, utilizando a curva de
permanência das vazões nos intervalos de tempo: 1961 a 1985 e 1985 a 2009, foram
extraídas a declividade da curva de permanência nas vazões intermediárias entre 20 e
80% de probabilidade (QSM), a média dos segmentos com probabilidade inferior à 5%
(MWH) e superior à 95% (MWL). Observou-se que, em algumas estações, a curvachave ajustada gerou uma maior dispersão da série de vazão disponível pela ANA,
gerando menores vazões de pico. No entanto, o coeficiente de determinação (R ) entre a
vazão calculada e a disponível pela ANA foi maior que 0,9 e a raiz do erro quadrático
médio (RMSE) foi menor que 10 m s em todas as estações. A tendência linear das
vazões médias anuais aponta redução entre 5% e 39% no período analisado. As
estatísticas da curva de permanência apontam para maior diferença na regularização da
vazão (QSM) nas estações de Carvalhos, Fazenda Paraíba e Andrelândia, onde houve
redução na declividade da curva de até 11%, e na estação Bom Jardim de Minas a
declividade foi maior entre 1985 e 2009 (9%). Para as vazões máximas (MWH), todas
as estações apresentaram médias menores no período mais recente, com destaque para
as estações Fazenda Paraíba e Itumirim, com redução de 20%. O MWL aponta redução
de 21% nas estações Alagoa e Fazenda Laranjeiras, 18% em Carvalhos e 17% em
Itumirim. A partir dos resultados apresentados, observa-se que o regime de vazão na
região do Alto Rio Grande sofreu variações nos últimos 49 anos que podem causar
impactos na manutenção dos reservatórios de suas usinas hidrelétricas. Portanto, é
importante buscar a causa destas alterações de modo a possibilitar a projeção de
impactos futuros na bacia.
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Palavras-chave: Filtro de areia, placa difusora, perda de carga.
Os filtros de areia são equipamentos que proporcionam significativo impacto no sistema
hidráulico dos sistemas de irrigação localizada, devendo-se conhecer o seu
comportamento hidráulico a fins de planejamento. A necessidade do conhecimento do
comportamento hidráulico se fortalece em decorrência da significativa influência da
forma construtiva, das características do meio filtrante, e do projeto dos elementos
internos (sistema de drenagem e placa difusora). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho
foi realizar a caracterização hidráulica do processo de filtração de um modelo comercial
de filtro de areia utilizado na irrigação localizada sem material filtrante, submetido a
diferentes taxas de filtração. A avaliação ocorreu no laboratório de irrigação do
departamento de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Lavras, utilizando um
filtro de areia comercial da marca Hidro solo (40 cm de diâmetro e 60 cm de altura), com
placa difusora tipo plana com bordas, e sistema de drenagem do tipo crepina. A vazão foi
medida utilizando-se um sensor de vazão do tipo rotor (Signet 3-2536-P0). A perda de
carga foi medida estimada pelo diferencial de carga de pressão entre a entrada e a saída
no processo de filtração. Para isso utilizou-se duas tomadas de pressão integral instaladas
antes e depois do filtro, ligadas a um transdutor de pressão diferencial modelo MPX
5700DP, calibrado em condições experimentais. Para controle da vazão utilizou-se um
registro instalado após a tomada integral de saída, sendo o ajuste fino possível por meio
de um inversor de frequência ligado ao conjunto motobomba. Os dados foram registrados
em uma placa de aquisição de dados “Campbell Scientific CR10”. As avaliações foram
realizadas utilizando as taxas de filtração (relação entre a vazão e a área transversal do
filtro) de 20, 30, 40, 50, 60, 75 e 100 m³.m-2 .h-1, repetidas três vezes. O tempo de
avaliação por tratamento foi de cinco minutos, coletando-se dados (vazão e diferencial de
pressão) a cada um minuto. Para cada tratamento realizou-se uma média dos dados, onde
por meio da regressão linear ajustou-se o modelo exponencial com R² de 95%. A partir
desta os valores de perda de carga para as taxas de 20, 30, 40, 50, 60, 75 e 100 (m³.m-2 .h1
) foram, respectivamente, de 2,3, 2,9, 3,8, 4,9, 6,4, 9,4 e 18,0 m.c.a.
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Palavras-chave: CPVC, Cobre, Desempenho hidráulico.
Dentre os materiais empregados nas instalações hidráulicas prediais de água
quente no Brasil, dois deles se destacam: o cobre e o cloreto polivinil clorado (CPVC).
Por este motivo, objetivou-se comparar tais materiais quanto aos quesitos técnicos e
orçamentários em uma instalação hidráulica predial de água quente. O dimensionamento
da instalação foi realizado com base em uma residência unifamiliar de dois pavimentos,
e seis habitantes. Compunham a residência 2 banheiros (com lavatório, bacia sanitária e
chuveiro), um lavabo (com lavatório e bacia sanitária), uma cozinha (com um filtro e uma
pia) e uma área de serviço (com dois tanques e uma máquina de lavar roupas), além de
uma banheira e com aquecimento solar. A perda de carga no sistema foi calculada pela
equação de Darcy-Weisbach e para a verificação do desempenho hidráulico, calculou-se
a pressão dinâmica atuante nos chuveiros do segundo pavimento, visto que este era o
ponto mais crítico da instalação. Os preços que compuseram o orçamento foram obtidos
junto à três lojas escolhidas ao acaso no município de São Paulo. A perda de carga obtida
utilizando o cobre foi inferior, cerca de 47,9% da perda de carga obtida na utilização do
CPVC. Para que as pressões dinâmicas estejam em conformidade com a ABNT NBR
5626:2020, o boiler precisou ser implantado a 1,7 m acima da laje quando o CPVC foi
utilizado. Devido à menor perda de carga obtida no emprego do cobre, o boiler poderia
ser alocado em uma cota inferior, o que pode ser interessante em relação à arquitetura do
telhado. Dessa forma, quanto ao desempenho hidráulico, comprovou-se que o cobre seria
a melhor escolha. Sobre o dispêndio para aquisição do material, o CPVC apresentou um
custo três vezes inferior ao do cobre. Assim, mesmo que o cobre apresente um
desempenho superior ao CPVC, este último tem um preço mais atrativo e um desempenho
hidráulico satisfatório, podendo ser um substituto adequado ao cobre.
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Palavras-chave: Reúso da água, saneamento, sustentabilidade.
O aumento da demanda e a redução da oferta de água doce apta para o consumo
humano é um problema que atinge, principalmente, os centros urbanos. Nesse sentido,
o reúso de águas cinzas, efluentes de edificações, excetuando-se o sanitário gerado nas
bacias sanitárias, vêm ao encontro das premissas de sustentabilidade e conservação de
água por possibilitar a redução do uso de água potável para fins menos nobres, a
demanda de captação em mananciais e a produção de esgoto sanitário. A partir do
exposto, o objetivo com este trabalho foi conceber e avaliar um sistema experimental
de filtragem de águas cinzas residenciais. Foi construído um protótipo de filtro com 900
g de carvão ativado, duas camadas de manta de geotêxtil nãotecido agulhado de
filamentos contínuos de poliéster e 7 kg de areia especial para filtros, que foram
instalados, em série e em paralelo, dentro de um galão de água mineral de 20 litros.
Para caracterização qualitativa da água cinza segregada, foram coletados e analisados
separadamente efluentes provenientes de lavatório, chuveiro e da máquina de lavar
roupa de uma residência, os quais foram obtidos após o uso normal dos aparelhos. A
comparação das variáveis de qualidade das águas residuais antes e após a filtragem
indicaram a alta eficiência do filtro construído para a remoção de sólidos,
principalmente em suspensão, e de turbidez. Observou-se ainda, uma redução nos
valores de pH e N Total, o oposto do que foi constatado para a DBO e o OD, que
aumentaram. Considerando que após o tratamento as amostras apresentaram turbidez
inferior a 10, de acordo com a NBR 13.969 (ABNT, 1997), os efluentes analisados se
enquadram em atividade de reúso classe 3, podendo ser reutilizado nas descargas de
vasos sanitários. Ressalta-se, no entanto, que a norma estipula valores limite para
coliformes fecais, os quais não foram caracterizados neste trabalho.
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Palavras-chave: Hidrologia; Precipitação; Distribuição Gama.
Por causar grandes volumes de escoamento superficial, o conhecimento de chuvas
intensas é de fundamental importância para a elaboração de projetos hidráulicos e
gerenciamento dos recursos hídricos, além do dimensionamento de estruturas para o
controle de erosão hídrica na conservação do solo. Tendo conhecimento da equação que
relaciona intensidade-duração-frequência da precipitação, objetivou-se com este trabalho,
identificar dentre as distribuições Gumbel, Gama a 2 parâmetros e Generalizada de
Valores Extremos (GEV), qual a mais indicada para a obtenção da equação intensidadeduração-frequência (IDF) de precipitação a partir da metodologia da desagregação da
chuva de 24 h e durações menores para o município de Silvianópolis, sul do estado de
Minas Gerais. Silvianópolis está localizada a uma latitude de 22° 1' 47 sul e
uma longitude 45° 50' 57 oeste, estando a uma altitude de 894 metros, possuindo uma
área de 312,17 km² com clima classificado como subtropical úmido e está inserido na
Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, pertencente a Unidade de Planejamento e Gestão dos
Recursos Hídricos UPGRH GD5. Junto a Agência Nacional das Águas foi selecionado
uma série histórica de precipitação total anual pelo período de 1994 a 2014 para então ser
obtido a precipitação máxima diária anual. Pelo teste de aderência Kolmogorov-Smirnov
e Qui-quadrado, foi constatado que o melhor modelo de distribuição de probabilidade
para a obtenção da IDF para a série histórica em estudo foi a do tipo Gama 2 parâmetros.
Com isso, foi encontrado a seguinte equação IDF para o município de Silvianópolis: 𝐼 =
994,32 × 𝑇𝑅 0,133 /(9,781 + 𝑡𝑑)0,724 em que I é a intensidade máxima média (mm h⁻¹),
td a duração (minuto) e TR o período de retorno (ano) das chuvas. É importante salientar
a necessidade de revisões futuras das equações de chuvas intensas, à medida que sejam
incorporados novos dados de precipitação às séries históricas disponíveis, permitindo
investigar uma possível tendência de elevação de eventos extremos na região.
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Área do trabalho: Recursos Hídricos
Estabilidade temporal da variabilidade espacial da precipitação interna em um
remanescente de Mata Atlântica
André Ferreira Rodrigues, Vanessa Alves Mantovani, Marcela Castro Nunes Santos
Terra, Carlos Rogério de Mello
A principal entrada de água em florestas é por meio da precipitação interna (Pint), a
qual compõe o balanço hídrico do dossel formado por: (i) precipitação incidente; (ii)
escoamento pelo tronco; (iii) precipitação interna; e (iv) interceptação. Além de estar
diretamente relacionado à lâmina precipitada (incidente), o Pint apresenta variabilidade
espacial devido às interações com o dossel florestal. Por esta variabilidade reger a
dinâmica espacial da umidade do solo e o aporte de nutrientes, avaliar o comportamento
temporal da variabilidade espacial de Pint é de suma importância para o entendimento
dos ciclos da água e nutrientes em florestas tropicais. Neste sentido, o presente trabalho
tem por objetivo avaliar a estabilidade temporal de Pint em um remanescente de Mata
Atlântica. Para isso, 31 pluviômetros foram instalados no interior do remanescente e as
coletas realizadas no dia subsequente a cada evento de precipitação. A média (MDR) e
o desvio padrão (DPDR) da diferença relativa, assim como o índice de estabilidade
temporal (IET) foram calculados para cada evento no ano hidrológico 2018/2019. MRD
variou de -0,33 ± 0,31 a 0,31 ± 0,39, enquanto que o IET variou de 0,27 a 0,58 com os
menores valores nos pontos 22 e 60. Dessa forma, os pluviômetros 22 e 60 podem ser
aplicados para monitorar a média espacial de Pint ao longo de 2018/2019, uma vez que
apresentaram MRD próximo de zero e o menor IET. Além disso, há maior entrada de
água nos locais da floresta representados pelos pontos 41 e 42, enquanto que os locais
representados pelos pluviômetros 120 e 21 são mais secos. Tais resultados embasam as
tomadas de decisão para a instalação de novos pluviômetros representativos para o
monitoramento da variabilidade espacial de Pint.
Palavras-chave: Floreta tropical, Semideciduidade, Hidrologia florestal
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Palavras-chave: Condutos forçados, Dimensionamento, Funcionamento hidráulico.
A fórmula utilizada para o cálculo das perdas de carga que ocorrem ao longo das
instalações de água fria leva a divergências quanto à estimativa da pressão dinâmica nos
aparelhos sanitários. Desta forma, objetivou-se estimar a pressão dinâmica nos pontos de
tomada de água em um projeto hidráulico predial de água fria, a partir do uso de diversas
equações de perda de carga distribuída. Para isso foi utilizado uma edificação modelo
com bacia sanitária, um lavatório, um chuveiro, uma pia, três tanques e uma máquina de
lavar roupas. Foi utilizado o método do Consumo Máximo Provável para determinação
das vazões e diâmetros mínimos dos trechos de tubulações. A perda de carga distribuída
foi calculada por meio das equações de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, Fair-WippleHsiao, Flamant e de Manning. Já para a perda de carga localizada utilizou-se o Método
dos Comprimentos Equivalentes. Calculou-se as pressões dinâmicas em cada aparelho
tendo em vista os valores mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 5626:2020. As
maiores perdas de carga dos aparelhos sanitários foram encontradas quando se utilizou a
Fórmula de Darcy-Weisbach; com isso, o chuveiro, a pia, a máquina de lavar roupas e os
tanques tiveram pressões dinâmicas estimadas inferiores à exigidas em norma. Utilizando
a equação de Manning, os tanques e a máquina de lavar roupas também não se alcançaram
as pressões dinâmicas mínimas estabelecidas para funcionamento ótimo. Nestes casos,
fez-se necessário aumentar o diâmetro dos trechos iniciais dessas tubulações ligadas a
esses aparelhos para atender às diretrizes estabelecidas. Com isso, ao utilizar as equações
de Hazen-Williams, Fair-Wipple-Hsiao e Flamant para determinar as pressões dinâmicas,
pode não haver um funcionamento satisfatório dos aparelhos, já que ter-se-ia, na
realidade, pressões de serviço inferiores às estimadas em projeto.
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Palavras-chave: Instalações pluviais prediais. Hidrologia urbana. Saneamento urbano.
Os problemas relacionados à disponibilidade da água fazem com que sejam
buscados novos meios para sua obtenção, conservação e melhor aproveitamento, de
forma a evitar a dependência de uma única fonte. Assim, para que em situações
adversas a população não sofra com problemas graves de abastecimento, inúmeros
estudos estimulam o uso da água pluvial para fins não-potáveis. Teve-se como
objetivo com este trabalho, estudar a influência do coeficiente de runoff (C) sobre o
dimensionamento de reservatórios para aproveitamento de aguas pluviais, ao se obter
o volume requerido destes para os municípios de Lagoa da Prata, Pouso Alto e
Montes Claros, situados no estado de Minas Gerais, fazendo o uso de diferentes
métodos de dimensionamento sendo: método de Rippl, da Simulação, prático
Australiano, de Azevedo Netto, prático Inglês e prático Alemão, sendo os três
últimos adaptados de forma a levarem em consideração o valor de C. Foram
avaliados cenários referentes à áreas de captação de 65, 100, 200 e 300 m²; demanda
diária de água potável de 100 e 300 litros per capita; em residências ocupadas por
três moradores e porcentagens de substituição de água potável por pluvial de 30% e
50%. Com isso comparou-se a influência do material constituinte da cobertura da
edificação, sendo: telha cerâmica, telha metálica, telha esmaltada, cobertura de PVC,
betume, telhados verdes, o que determinará o coeficiente de escoamento superficial
adotado. Os métodos de Rippl e da Simulação, apresentaram volumes semelhantes de
reservatório. Os maiores volumes de reservatório para os três municípios, foi obtido
com o uso do método de Rippl combinado com o coeficiente de runoff dos telhados
verdes (0,27) e área 65 m². Com análise individual dos métodos e verificando os
padrões de resultados obtidos, pôde-se observar que o Método de Rippl foi pouco
sensível aos cenários estudados, apresentando valores pouco variáveis. Para os
métodos adaptados simplesmente obteve-se resultados proporcionais aos valores de
C utilizados, já que estes são extremamente simplistas, não permitem análise do
balanço hídrico da estrutura de armazenamento.
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Em sistemas prediais de água fria, as perdas de carga localizadas representam
uma parcela relevante em relação à perda de carga total do sistema. No entanto, visando
a simplificação do projeto, muitas vezes o dimensionamento dessas instalações acontece
sem a verificação adequada da perda de carga localizada, o que pode interferir na eficiência
do sistema e no investimento financeiro da execução, dada a perda de funcionalidade
adequada do sistema. Sendo assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar, por meio de
um estudo de caso, o dimensionamento do sistema predial de água fria de uma
residência, admitindo duas situações: considerando as perdas de carga localizadas e
desprezando-as. O sistema foi dimensionado de acordo com as diretrizes da ABNT
NBR 5626:2020, utilizando o método do consumo máximo provável. Inicialmente
foram determinados os diâmetros e vazões de cada trecho da rede de água fria da
edificação. Em seguida, foi utilizada a equação de Darcy-Weisbach para o cálculo das
perdas de carga distribuídas, em ambos os cenários, o Método Direto e dos
Comprimentos Equivalentes, este último associado à diferentes equações de perda de
carga distribuída, para o cálculo das perdas de carga localizadas. Os resultados mostraram
que, quando comparado com o Método Direto, o Método dos Comprimentos
Equivalentes resulta em valores de perdas de carga localizada superiores, além de
discrepâncias relevantes na pressão dinâmica nos pontos de utilização de água, o que
conduz ao superdimensionamento das tubulações e eleva o custo das instalações.
Verificou-se ainda, que independentemente do método utilizado, a estimativa da perda
de carga localizada não deve ser negligenciada, já que com sua contabilização houve a
necessidade um segundo dimensionamento do diâmetro das tubulações a fim de se
obter pressões satisfatórias nos pontos de utilização de água.
Agradecimentos à instituição de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES.
Referência Bibliográfica: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
NBR 5626: Sistemas prediais de água fria e água quente: projeto, execução, operação e
manutenção. Rio de Janeiro, 2020.
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Qualidade de água em nascentes com diferentes usos do solo
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Palavras-chave: Recursos hídricos, qualidade de água.
As variáveis que caracterizam a qualidade da água, sejam físicas, químicas ou
biológicas, são resultados dos processos que ocorrem na área de drenagem. Deste modo,
foi objetivo neste trabalho realizar o monitoramento qualitativo de três nascentes
localizados na zona rural do município de Jacutinga – Minas Gerais, bem como
comparar os resultados obtidos com as classes de qualidade definidas pela Resolucão
CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 2005). A área de drenagem das nascentes
monitoradas é ocupada por pastagem (nascentes N1 e N3) e cafeicultura (nascente N2).
Foram realizadas oito coletas entre o período de novembro de 2018 e julho de 2019,
sendo analisadas as variáveis pH, Oxigênio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes,
Sólidos Dissolvidos e Nitrato. Nas nascentes N2 e N3 foi observada condição de
qualidade da Classe 1 em 6 campanhas, de Classe 2 em 1 campanha e de Classe 3 em 1
campanha. Na nascente N1 foi observada condição de Classe 1 em 5 campanhas, de
Classe 2 em 1 campanha. Nas demais campanhas a concentração de coliformes
termotolerantes ultrapassou a Valor Máximo Permitido da Classe 4. Conclui-se que o
uso e ocupação do solo exerceram influência negativa sobre a qualidade da água,
especialmente nas variáveis Nitrato (nascente N2) e Coliformes Termotolerantes
(nascentes N1 e N3).
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Abstract. The objective of this work is to obtain the precipitation intensityduration-frequency (IDF) relation for the city of Belo Horizonte, MG, using 3
probability distributions (Gamma 2 parameters, Gumbel and Generalized
Extreme Values). For this purpose, the historical series of annual maximum
daily precipitation between the years 1990 and 2020 was used, which were
broken down into rainfall of shorter durations. The results showed that the
Gamma 2 parameters and Gumbel distributions were adequate to adjust the
maximum daily annual precipitation data for the city of Belo Horizonte, whose
adherence was verified by the Kolmogorov Smirnov and Chi-Square adherence
tests.
Keywords: Adhesion tests, probability density functions, heavy rainfall.
Resumo. Objetiva-se com esse trabalho obter a relação de intensidadeduração-frequência (IDF) de precipitação para a cidade de Belo Horizonte,
MG, empregando 3 distribuições de probabilidade (Gama 2 parâmetros,
Gumbel e Generalizada de Valores Extremos). Para tal, foi utilizada a série
histórica de precipitação máxima diária anual, entre os anos de 1990 e 2020,
que foram desagregadas em chuvas de menores durações. Os resultados
demonstraram que as distribuições Gama 2 parâmetros e Gumbel foram
adequadas para ajustar os dados de precipitação máxima diária anual, para a
cidade de Belo Horizonte, cuja aderência foi verificada pelos testes de
aderência de Kolmogorov Smirnov e Qui-Quadrado.
Palavras-chaves: Testes de aderência, funções de densidade de probabilidade,
chuvas intensas.
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INTRODUÇÃO
Os estudos de ocorrência de fenômenos extremos de precipitação são de grande
importância, uma vez que esses estudos servem como base para o dimensionamento
correto de diversos sistemas de drenagem em obras de construção civil, como vertedores
de barragens e galerias de drenagem pluvial (Ballarin, 2021). Entretanto, as mudanças
climáticas, potencializadas pelas atividades antrópicas, têm contribuído com o aumento
da temperatura da superfície terrestre e com a ocorrência de eventos de precipitação cada
vez mais intensos (IPCC, 2007), provocando uma série de prejuízos econômicos, sociais
e ambientais.
A relação intensidade-duração-frequência (IDF) é uma ferramenta
frequentemente aplicada para dimensionar os mais diversos sistemas de drenagem, uma
vez que ela busca equacionar as chuvas intensas (Zuffo, 2004; Machado e Silva, 2011).
A equação que expressa a relação IDF proposta por Chen (1983) leva em consideração a
duração da chuva e o tempo de retorno, e é possível determinar por meio desta equação a
intensidade de chuva de uma determinada localidade, baseando-se em séries de dados
estacionários (Colombelli; Mendes, 2013).
A exemplo de vários outros municípios do Brasil, Belo Horizonte, capital de
Minas Gerais, sofre com a ocupação desordenada do espaço urbano, principalmente no
que se refere à ineficácia de aplicação da lei de uso e ocupação do solo. Populações de
baixa renda ocupam áreas de risco e vêm formando ambientes propícios para a ocorrência
de desastres (Fonseca et al. 2013), como o alagamento das áreas mais baixas devido à
combinação de eventos de precipitação extrema e a impermeabilização do solo devido a
ocupação irregular.
A partir da década de 60, período no qual a cidade sofreu intensa urbanização,
inicia-se a detecção de mudanças climáticas na região (Assis, 2011). Desde então, por ser
densamente habitada, os efeitos das mudanças climáticas que mais causam prejuízos em
Belo Horizonte estão relacionados às chuvas intensas. Isso porque essas precipitações
desencadeiam alagamentos e enchentes, provocando diversas perdas materiais e de vidas
(Moreira; Abreu, 2002), evidenciando o desprezo pelo uso de ferramentas eficientes de
dimensionamento de obras civis, como a equação IDF.
Nesse contexto, destacam-se de forma mais recente os eventos pluviométricos
registrados no início de 2020 na capital mineira. O total de chuva acumulado nos meses
de janeiro, fevereiro e março foi de 1624 mm, sendo que a média anual para a região é de
1603 mm, aproximadamente (CLIMATEMPO, 2020). Porém, o mais agravante é que de
acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Belo Horizonte registrou,
em 24 horas, o maior volume de chuva contínua em 110 anos: das 9h de 23 de janeiro até
9h de 24 de janeiro, a cidade recebeu 171,8 milímetros de chuva. O volume recorde de
chuva provocou vários deslizamentos e mortes na Região Metropolitana.
Assim, devido a crescente preocupação com o aumento da ocorrência de eventos
extremos na região metropolitana de Belo Horizonte, objetiva-se com esse trabalho obter
a relação IDF, empregando 3 distribuições de probabilidade (Gama 2 parâmetros, Gumbel
e Generalizada de Valores Extremos), para a série histórica de precipitação máxima diária
anual, entre os anos de 1990 e 2020, cuja os valores diários foram desagregados em
chuvas de menores durações.
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METODOLOGIA
Os dados analisados, de precipitação máxima diária anual, correspondem a série
histórica de 1990 a 2020, da estação pluviométrica convencional de Belo Horizonte
(83587), latitude 19.934S, longitude de 43.952W e altitude de 915,45 m, monitorada pelo
Instituto Nacional de Meteorologia (Imnet). A cidade de Belo Horizonte encontra-se
dentro da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, e a área de bacia é de 27.820 km, com
806,84 km de comprimento, sendo o Rio das Velhas o maior afluente, em comprimento,
do Rio São Francisco.
As estações climáticas da região podem ser classificadas como secas, referente
aos meses de abril a setembro, e chuvosas, referente aos meses de outubro a março. As
precipitações pluviais na região metropolitana de Belo Horizonte são resultado do
aquecimento continental, da atuação de sistemas frontais e da Zona de Convergência do
Atlântico Sul, no entanto é notório que as características climáticas locais estão se
modificando (Cajazeiro, 2012).
Os valores das precipitações máximas diárias extraídas da série histórica, foram
desagregados em chuvas de duração de 24, 12, 10, 8, 6 e 1 hora e para 30, 25, 20, 15, 10
e 5 minutos, pelo método de desagregação de chuvas, utilizando os coeficientes propostos
por e Pfafstetter, 1957 (DAEE-CETESB, 1980), apresentados na Tabela 1. As chuvas
desagregadas foram convertidas para intensidade de precipitação, para os períodos de
retorno de 5, 10, 20, 30, 50, 100 e 500 anos.
Tabela 1 – Coeficientes de desagregação de chuva de 1 dia.
Duração
Coeficiente
Duração
24h/1dia
1,14
30min/1h
12h/24h
0,85
25min/30min
10h/24h
0,82
20min/30min
8h/24h
0,78
15min/30min
6h/24h
0,72
10min/30min
1h/24h
0,42
5min/30min

Coeficiente
0,74
0,91
0,81
0,70
0,54
0,34

Fonte: DAEE-CETESB (1980).

Com os valores obtidos de chuvas máximas diárias anuais para diferentes
durações e tempos de retorno, foram ajustados os parâmetros da relação IDF, descrita
pela Equação 1.
𝐶×𝑇𝑅𝑚

𝑖 = (𝑡𝑜+𝑡𝑑)𝑛

(1)

em que:
i = intensidade de precipitação média máxima (mm h-1);
TR = período de retorno (ano);
td = duração das precipitações (minuto);
C, m, n e to = parâmetros de ajuste da relação IDF.
Os dados de precipitação máxima diária anual foram ajustados as funções de
densidade de probabilidade (FDP), das distribuições Gama 2 parâmetros (Equação 2),
Gumbel (Equação 3) e Generalizada de Valores Extremos (GEV) (Equação 4), também
descritas por Franco et al. (2014), como podem ser observadas a seguir.
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(4)

em que:
X = precipitação máxima diária anual, em milímetros;
α, β, μ, ξ, υ = parâmetros que individualizam a FDP.
As verificações da aderência dos ajustes dos parâmetros das distribuições de
probabilidade foram verificadas pelos testes de Kolmogorov Smirnov (KS) e QuiQuadrado (χ2), conforme descrito por Franco et al. (2014), ao nível de significância de
5%. Os ajustes das FDP, assim como os testes de aderência foram realizados no software
Excel 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1, é possível observar a distribuição de frequência das precipitações
máximas diária anual, entre os anos de 1990 e 2020, da cidade de Belo Horizonte.
Verifica-se na referida figura que, para os 31 anos avaliados, houve 6 eventos extremos
com precipitação máxima diária anual superior a 130 mm. Sendo a precipitação máxima
diária para o ano de 2020 a maior da série, de 171,8 mm. O registro, para a cidade de Belo
Horizonte, em 24 horas, corresponde ao maior volume de chuva contínua em 110 anos:
das 9h de 23 de janeiro até 9h de 24 de janeiro, segundo dados do INMET. O volume
recorde de chuva provocou vários deslizamentos e mortes na Região Metropolitana.
Figura 1 – Distribuição de frequência da precipitação máxima diária anual, entre os anos
de 1990 e 2020, da cidade de Belo Horizonte – MG.
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Os dados observados (Dados obs) da série histórica de precipitação máxima diária
anual da estação pluviométrica de Belo Horizonte, podem ser observados na Figura 2,
juntamente com o ajuste das distribuições de probabilidade Gumbel e Gama 2 parâmetros.
Figura 2 – Distribuição de frequência à série histórica de precipitação máxima diária anual
da estação pluviométrica de Belo Horizonte - MG, pelas distribuições de probabilidade
Gumbel e Gama 2 parâmetros.
1
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Com a finalidade de identificar qual a distribuição de probabilidade ajustou
melhor aos dados, realizou-se dois testes de aderência, o de KS e o de χ2, também
utilizados por Franco et al. (2014) e Sampaio et al. (2006). A precisão e a adequabilidade
dos testes de aderência, para cada distribuição, podem ser observados na Tabela 2. A
distribuição GEV não apresentou ajuste aos dados, assim foi considerado que ela não foi
adequada para o ajuste. As FDPs, Gumbel e Gama 2P, foram adequadas para a série de
precipitação máxima diária anual, pelos testes de KS e χ2, com nível de significância de
5%, resultados semelhantes foram observados para Franco et al. (2014), Gome (2011). A
distribuição Gumbel foi a mais adequada no teste de aderência de KS, uma vez que o
valor obtido para o teste de KS calculado para a distribuição Gumbel foi inferior ao valor
calculado para a distribuição Gama 2P. Entretanto, embora estejam bem próximos, o valor
obtido para o teste de χ2 calculado para a distribuição Gama 2 P foi inferior ao teste de χ2
calculado para a distribuição Guabel.
Segundo Miller e Freund (1965) o teste de Kolmogorov-Smirnov é mais eficiente
que o teste χ2 para testar o ajuste de pequenas amostras e pode ser aplicado em casos de
amostras muito pequenas, onde o teste χ2 não se aplica. Por sua vez, em amostras maiores,
o teste de χ2 é mais adequado, pois ele apresenta maior precisão na análise dos resultados
obtidos, assim dever ser considerado na escolha da FDP (Finkler et al., 2015). A FDP que
apresenta o menor valor de χ2 calculado é considerada a distribuição mais adequada, neste
caso a distribuição Gama 2P.
A distribuição Gama também apresentou melhor ajuste aos dados, pelo teste de
χ2, no estudo realizado por Sampaio et al. (2006), ao estudar a estimativa e distribuição
da precipitação mensal provável no Estado do Paraná, realizado a partir de dados de
precipitação diária. Moreira et al. (2010), relatam que diversos estudos indicam a
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distribuição gama, como o meio probabilístico mais confiável na determinação de totais
mensais de precipitação.
Embora o teste de aderência de χ2 seja o mais adequado, para distribuições com
amostras maiores, indicando ser a distribuição Gama 2P a mais indicada para estimar os
valores de intensidade de precipitação neste estudo, os valores obtidos para ambas as
distribuições foram bem próximos. Enquanto que, para o teste de KS, a distribuição que
melhor apresentou ajustes aos dados foi a Guambel, sendo esta utilizada de forma
generalizada nos trabalhos de chuvas intensas (Back, 2001), assim utilizou-se as duas
distribuições Gumbel e Gama 2P, para obter as equações para estimar a intensidade de
precipitação de chuvas máximas diárias anuais, para a cidade de Belo Horizonte.
Tabela 2 – Precisão e adequabilidade dos testes de Kolmogorov Smirnov (KS) e QuiQuadrado (χ2), para as distribuições Gama 2 parâmetros, Gumbel, e Generalizada de
Valores Extremos (GEV), para a série histórica de precipitação máxima diária anual, para
a cidade de Belo Horizonte.
Teste de aderência
Distribuição
Gama 2P
Gumbel

KStab

KScal
0,123*

0,242

GEV

0,097*
na

χ2tab

χ2cal
3,13*

3,84

3,17*
na

*Teste adequado; na: teste não adequado.

As relações IDFs ajustadas pelas distribuições Gama 2P (Equação 5) e Gumbel
(Equação 6), para a cidade de Belo Horizonte, para a série histórica de precipitação
máxima diária anual, de 1990 a 2020 podem ser observadas a seguir. Os valores dos
coeficientes de determinação (R²) foram de 0,9998 e 0,9983, para as distribuições Gama
2P e Gumbel respectivamente, demonstrando bom ajustes dos modelos avaliados.

𝑖=

𝑖=

1166,21×𝑇𝑅 0,000245
(9,434+𝑡𝑑)0,716
1010,47×𝑇𝑅 0,140
(9,780+𝑡𝑑)0,724

(5)

(6)

Alguns autores ajustaram a equação da precipitação para uma faixa mais ampla
de TR, incluindo valores de 500, 1000 ou até 10.000 anos (Silva Neto et al., 2016).
Embora torne a equação mais generalizada, isso implica um maior erro padrão de
estimativa. Uma maneira de diminuir o erro de estimativa é ajustar mais de uma equação
para diferentes td. Com base na Equação 5 e 6, foi possível estimar a intensidade de chuva,
para diferentes tempos de retorno e para diferentes tempos de duração, com base na
distribuição Gama 2P (Tabela 3), e para a distribuição Gumbel (Tabela 4).
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Tabela 3 – Intensidade de chuva estimada (mm h-1) para a distribuição Gama 2P, para
diferentes tempos de retornos (TR) e para diferentes tempos de duração.
td (min)

TR (anos)
5

10

20

30

50

100

500

1440

6,38

6,38

6,39

6,39

6,39

6,39

6,39

720

10,43

10,43

10,44

10,44

10,44

10,44

10,44

600

11,86

11,87

11,87

11,87

11,87

11,87

11,88

480

13,88

13,88

13,88

13,89

13,89

13,89

13,90

360

16,97

16,98

16,98

16,98

16,98

16,99

16,99

60

56,14

56,15

56,16

56,16

56,17

56,18

56,20

30

84,15

84,17

84,18

84,19

84,20

84,21

84,25

25

92,72

92,74

92,76

92,76

92,78

92,79

92,83

20

103,74

103,76

103,78

103,79

103,80

103,82

103,86

15

118,52

118,54

118,56

118,57

118,59

118,61

118,66

10

139,62

139,64

139,67

139,68

139,70

139,72

139,78

5

172,73

172,76

172,79

172,81

172,83

172,86

172,93

Tabela 4 – Intensidade de chuva estimada (mm h-1) para a distribuição Gama 2P, para
diferentes tempos de retornos (TR) e para diferentes tempos de duração.
td (min)

TR (anos)
5

10

20

30

50

100

500

1440

6,50

7,16

7,89

8,35

8,96

9,87

12,36

720

10,69

11,77

12,97

13,72

14,73

16,23

20,32

600

12,17

13,41

14,77

15,63

16,78

18,49

23,14

480

14,26

15,71

17,31

18,31

19,67

21,66

27,12

360

17,48

19,26

21,21

22,45

24,11

26,55

33,24

60

58,48

64,42

70,96

75,09

80,64

88,82

111,19

30

87,85

96,77

106,59

112,80

121,13

133,43

167,02

25

96,82

106,65

117,48

124,32

133,50

147,06

184,08

20

108,34

119,34

131,46

139,11

149,38

164,55

205,98

15

123,76

136,33

150,17

158,91

170,65

187,98

235,30

10

145,70

160,49

176,79

187,08

200,90

221,30

277,01
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5

179,92

198,19

218,31

231,02

248,09

273,28

342,08

Observa-se, com base nos valores de intensidade de precipitação estimados que,
os valores obtidos para a distribuição Gumbel foram superiores aos obtidos para a
distribuição Gama 2P, para todos os tempos de retorno, assim como para os tempos de
duração.
Em projetos de terraços e canais de drenagem de controle de erosão é
recomendado o uso da intensidade de chuvas com TR de 10 anos (Lombardi Neto et al.,
1991; De Maria et al., 2016). Para terraços em declive recomenda-se utilizar o td de 15
minutos, já para terraços em nível recomenda-se a chuva com td de 24 horas (De Maria
et al., 2016). Assim, as equações propostas são de grande aplicação prática, uma vez que
a partir dos dados de precipitação máxima diária anual, associado a um TR, pode-se obter
a intensidade das chuvas do projeto para um determinado local, neste caso (Back, 2020),
para a região metropolitana de Belo Horizonte.

CONCLUSÃO
As distribuições Gama 2 parâmetros e Gumbel foram adequadas para ajustar os
dados de precipitação máxima diária anual, para a cidade de Belo Horizonte - MG, pelos
testes de KS e χ2, entretanto a distribuição Gama 2P foi a mais adequada pelo teste de χ2,
contribuindo positivamente no dimensionamento de obras hidráulicas.
Em relação a distribuição Gama 2 parâmetros, o modelo da equação proposta para
a estimativa da intensidade da chuva a partir da desagregação da precipitação máxima
diária proposto pelo presente estudo é: i = 1166,21 x TR0,000245 / (9,434 + td)0,716.
Em relação a distribuição Gumbel, o modelo da equação proposta para a
estimativa da intensidade da chuva a partir da desagregação da precipitação máxima
diária proposto pelo presente estudo é: i = 1010,47 x TR0,140 / (9,780 + td)0,724.
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Palavras-chave: Seca meteorológica, SPI, SPEI
Durante a última década (2011-2020), no Brasil, eventos de seca extrema estão se
tornando corriqueiros. Tal fato afeta diretamente o abastecimento de água e gera
impactos negativos na produção de energia por hidroelétricas. Estes são apenas alguns
exemplos das consequências desse fenômeno meteorológico. Portanto, os objetivos
deste trabalho foram: i) analisar o comportamento de eventos de seca nos últimos 100
anos; ii) diagnosticar a década mais seca observada no estado de Minas Gerais. Dados
mensais de precipitação e temperatura foram obtidas do Climatic Research Unit
(CRU)TSv4.05 da Universidade East Anglia. Para o cálculo da evapotranspiração
utilizou-se o método de Thornthwaite. Os dados foram agrupados de forma a obter os
valores de precipitação e evatranspiração dos seis meses mais chuvosos (Outubro a
Março). A severidade das secas foi analisada por dois índices, o Standard Precipitation
Index (SPI6) e o Standard Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI6). Os
resultados demonstram que o período entre 2013 e 2017 foi o mais seco já observado no
estado. O ano hidrológico de 2016/2017 foi o mais seco, sendo observado um evento
extremamente seco em quase todo território de Minas Gerais, para ambos os índices
utilizados. O SPEI, por incluir em seus cálculos o balanço hídrico, mostrou-se mais
sensível ao detectar secas mais extremas na última década. Observou-se, ainda, que para
o SPEI, a década de 2011-2020 foi a mais seca já registrada nos últimos 100 anos para
80.5% do estado, enquanto esse percentual cai para 46.2% para o SPI. Baseado nas
análises e nos dados obtidos neste trabalho, acredita-se que eventos extremos de seca
poderão se tornar cada vez mais frequentes em um futuro próximo, podendo a década de
2021-2030 ser a mais seca do estado de Minas Gerais. Dessa forma, a análise da
ocorrência de seca para o estado indica que medidas devem ser adotados por gestores
nacionais e regionais, como forma de garantir o abastecimento de água e a produção de
energia elétrica.
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Palavras-chave: Dinâmica de sistemas, Modelagem hidrológica, Modelos de cultura.
Em um cenário de aumento na demanda por água, influenciado por mudanças climáticas,
torna-se importante o uso de ferramentas para auxiliar a gestão de recursos hídricos.
Modelos hidrológicos e climáticos podem simular situações reais, como os processos que
ocorrem em uma bacia hidrográfica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
sustentabilidade dos recursos hídricos na bacia do rio Palma (TO), e simular os impactos
das mudanças climáticas na demanda de irrigação das principais culturas agrícolas da
bacia. Para isso, foi criado um modelo de dinâmica de sistemas no software STELLA,
representando a oferta e a demanda de água na bacia. Para a oferta de água, foram
utilizados dados futuros de escoamento gerados no modelo SWAT, considerando as
projeções climáticas dos modelos Eta-CPTEC/MIROC5 e Eta-CPTEC/HadGEM2-ES, e
os cenários de emissão RCPs 4.5 e 8.5. No que diz respeito às demandas de água, foram
utilizados dados dos censos e projeções do IBGE para as taxas de crescimento da
população e pecuária, e dados da ABIMAQ para a agricultura irrigada. A demanda de
irrigação foi simulada no AquaCrop, utilizando-se os dados de evapotranspiração
potencial também gerados no SWAT. O horizonte de planejamento das simulações no
STELLA foi de 2007 a 2099, sendo a unidade de tempo mensal. Os cenários avaliados
foram de mudanças climáticas e de crescimento na área irrigada. Para avaliar a
sustentabilidade dos recursos hídricos na bacia foi utilizado o Índice de Sustentabilidade
(IS). No AquaCrop, os cenários que consideraram o modelo Eta/HadGEM2-ES para o
RCP 8.5, foram os que apresentaram maiores valores médios de demanda de irrigação.
Todos os cenários avaliados apresentaram uma tendência de crescimento na demanda de
irrigação anual. No STELLA, ao considerar o modelo Eta/HadGEM2-ES para o cenário
de emissão 8.5, houve maior número de meses insustentáveis, o que demonstra que este
modelo pode prever impactos hidrológicos maiores. Foi observada tendência de redução
do IS e aumento de meses insustentáveis na maioria dos cenários. Assim, as mudanças
climáticas e o consequente aumento na demanda de água para a irrigação das culturas,
podem contribuir para problemas futuros na disponibilidade de água. Estes resultados
poderão auxiliar na gestão dos recursos hídricos, de forma a impedir que a situação na
bacia se torne insustentável e o uso de seus recursos possa continuar sem que isso afete
seu ecossistema.
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Palavras-chave: Coeficiente de Bresse. Diâmetro econômico. Hidráulica Aplicada.
A análise econômica assume grande relevância no dimensionamento de sistemas
elevatórios de água, pois, o capital empregado é frequentemente expressivo, e os
custos anuais podem viabilizar ou não as atividades que os utilizam. Os custos de um
sistema elevatório são influenciados por diversas variáveis, porém, o diâmetro da
adutora é o objetivo principal do dimensionamento, uma vez que as demais podem
ser previamente definidas, como: a vazão transportada, desnível topográfico,
comprimento da tubulação e pressão no final da adutora; que estão relacionados às
condições físicas do local da instalação e às exigências de funcionamento do projeto.
Assim, este trabalho teve como objetivo estimar o coeficiente de Bresse e a
velocidade econômica para diversos cenários de operação de instalações de
bombeamento na região Oeste de Minas Gerais, de forma a auxiliar no
dimensionamento econômico de adutoras de PVC. Os cenários consideraram tempos
de funcionamento de 720, 1440, 1680, 2880 e 3600 horas, comprimentos da
tubulação de 100, 200, 500 e 1000 m, desnível geométrico de 50 ou 150 m e vazões
de 50 e 150m³/h. Para a definição dos custos fixos, foi calculado o Fator de
Recuperação de Capital e os custos variáveis foram definidos pelos gastos com
manutenção e energia elétrica. O diâmetro econômico foi considerado aquele que
levou aos menores custos totais provenientes da operação do sistema e aquisição de
materiais. A partir dos cenários estudados foram obtidos coeficientes K de Bresse
variando de 0,83 para 1,87, com um valor médio geral de 1,24; referentes a valores
de velocidade econômica de recalque variando entre 0,36 e 1,82 m/s, e uma média de
1,02 m/s.
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Palavras-chave: Abscesso, celiotomia exploratória, peritonite
Abscessos são coleções de pus delimitadas por uma cápsula fibrosa que se
formam como resposta a algum agente piogênico. Podem ocorrer nos diferentes tecidos
do corpo e se tornam um desafio quando se encontram em cavidades do corpo. Este
trabalho tem como objetivo relatar um caso de abscesso intra-abdominal em um cão de
4 anos, Pastor Suíço, atendido no Hospital Veterinário da UFLA. O animal apresentava
histórico de hiporexia e perda de peso progressiva após ter sofrido um ferimento
perfurante de causa desconhecida na região abdominal há cerca de 1 mês. Passou por
procedimento de celiotomia exploratória onde foi drenado cerca de 13 litros de secreção
purulenta do abdome. Sete dias depois, o animal foi encaminhado para o Hospital
Veterinário da UFLA com disquezia. Foi realizado um exame ultrassonográfico que
determinou a presença de uma estrutura cavitária, se estendendo desde a região cranial
da bexiga até caudal ao estômago e fígado, causando deslocamento e compressão das
vísceras. Os exames laboratoriais demonstraram leucocitose por neutrofilia, anemia e
aumento de ALT e FA. Foi realizada nova celiotomia exploratória, drenado cerca de 2
litros de secreção purulenta e feita a retirada parcial da cápsula do abscesso, que se
apresentava intimamente aderido às diversas vísceras. O líquido drenado foi enviado
para cultura que confirmou a infecção por E. coli. No pós operatório o cão foi tratado
com ceftriaxona (25mg/kg IV BID), metronidazol (15mg/kg IV BID), enrofloxacina
(5mg/kg IM SID), ondansetrona (0,5mg/kg IV BID), Cerenia® (0,1ml/kg SC SID),
tramadol (4mg/kg SC BID), dipirona (25mg/kg SC BID), pantoprazol (1mg/kg VO
BID), silimarina (20mg/kg VO SID), SAME (20mg/kg VO SID), vitamina E (10UI/kg
VO SID) e meloxicam (0,1mg/kg SC SID). Após 2 dias, o quadro progrediu para algia
abdominal intensa e vômitos. Um novo exame ultrassonográfico foi realizado, sendo
observado obstrução intestinal e grande dano hepático devido à grande quantidade de
aderência por todo abdome. Devido à gravidade do caso foi decidido, juntamente com
os tutores, a realização da eutanásia do animal. Abscessos cavitários exigem rapidez no
diagnóstico para diminuir as chances de ruptura dos mesmos e oferecer um melhor
prognóstico para o paciente.
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Palavras-chave: isquemia, retenção urinária, paraplegia.
Acidente vascular medular (AVM) é uma síndrome incomum em gatos.
Acomete a vascularização da medula espinhal resultando em isquemia medular aguda.
Nos felinos, suas causas não são bem elucidadas e possuem literatura escassa. É de difícil
identificação visto a necessidade de exames diagnósticos mais refinados (histopatologia,
tomografia computadorizada e ressonância magnética). Há quem faça seu diagnóstico
baseado no histórico do paciente, sinais clínicos e exclusão de outras etiologias. Foi
atendido no Hospital Veterinário FZMV-UFLA, um felino, SRD, 1 ano, macho, com
hiporexia, apatia, vocalização, periúria e lambedura de pênis. Tutor negou episódio
traumático e presença de sangue na urina. No exame físico, observou-se paraplegia,
retenção urinária com fácil esvaziamento vesical à palpação, paciente alerta com reflexos
preservados e sensibilidades à dor profunda e superficial ausentes da porção mais distal
do membro até à base do fêmur em ambos membros pélvicos. Foi fornecido atendimento
emergencial em que se solicitou exame ultrassonográfico abdominal, o qual evidenciou
bexiga com quantidade moderada de urina e uretra parcialmente dilatada sem ponto de
obstrução. Não foram encontrados trombos em varredura ultrassonográfica da artéria
aorta abdominal. Paciente negativo na imunocromatografia para o Vírus da Leucemia
Felina (FELV). No hemograma, não houve alterações. Em bioquímica sérica, observouse elevados valores de ureia (624 mg/dL - 21 a 60 mg/dL), creatinina (18 ,2 mg/dL– 0,6
a 1,6 mg/dL) e potássio (10,8 mEq/L – 4 a 4,5 mEq/L). Diante do histórico e
manifestações clínicas associados aos resultados de exames complementares, suspeitouse de doença vascular, sendo a síndrome AVM o desfecho final da doença. O paciente
recebeu fluidoterapia e analgésicos. Foram prescritos gabapentina (10 mg/kg, via oral, a
cada 12 horas, durante 20 dias), tramadol (2 mg/kg, via oral, a cada 12 horas, durante 5
dias), dipirona (25 mg/kg, via oral, a cada 12 horas, durante 5 dias), mirtazapina (2
mg/animal, via oral, a cada 48 horas, durante 10 dias) e compressão vesical para
esvaziamento da vesícula urinária como tratamento domiciliar devido à restrição
financeira do tutor. Em sete dias, houve recuperação completa. Portanto, o
desenvolvimento do caso, diagnóstico terapêutico e de exclusão são essenciais para
identificação de acidentes vasculares medulares mediante a limitada disponibilidade de
ferramentas diagnósticas. Ressalta-se ainda que a percepção da ocorrência de AVM só
foi possível devido à exclusão de causas graves de doenças neurológicas e do sistema
urinário frente aos resultados dos exames complementares, terapia suporte e recuperação
progressiva e espontânea do quadro clínico do paciente. Agradecimentos: os autores
agradecem o apoio do Ministério da Educação.
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Palavras-chave: canino, insuficiência respiratória, neoplasia epitelial.
Os tumores primários do pulmão são incomuns em animais domésticos, onde o
adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e neoplasias de células escamosas,
representam de 13 a 15% dos diagnósticos. O objetivo deste trabalho é relatar um caso
de adenocarcinoma papilar primário de pulmão em canino. Foi encaminhado para
necropsia no Setor de Patologia da UFLA um cão, macho, de 10 anos de idade, sem
padrão racial definido, com fratura de membro pélvico esquerdo, que veio a óbito ao
final da intervenção cirúrgica de osteossíntese. Na necropsia foi observado nódulo
esbranquiçado medindo aproximadamente 1 cm de diâmetro no pulmão, edema
acentuado do membro pélvico esquerdo, associado a lesão muscular extensa e grande
quantidade de material purulento entremeando as fibras musculares do abdome,
musculatura pélvica e da região dorsal do quadril. Amostras do nódulo e demais tecidos
foram coletados e fixados em formalina tamponada a 10% e processados para a análise
histológica. No exame histopatológico do pulmão observou-se proliferação de células
epiteliais cuboidais a colunares, com núcleos basofílicos basais e citoplasma abundante.
Essas células proliferam formando áreas dilatadas e micropapilares, com projeções para
a luz alveolar. No musculo esquelético e tecido adiposo havia infiltrado inflamatório
neutrofílico difuso acentuado, associado a focos de necrose, hemorragia e fibrina.
Animais com neoplasias pulmonares apresentam sinais clínicos de tosse, dispnéia,
estertores, insuficiência cardíaca, e ocasionalmente osteoartropatia hipertrófica, porém
em alguns casos pode não ocorrer sinais clínicos antes do diagnóstico, principalmente
em neoplasias em fase inicial, como ocorreu no caso aqui descrito, sendo a morte do cão
não associada a presença do tumor. A diferenciação entre neoplasias de origem primária
e metastática do pulmão ocorre através de características histológicas e da presença ou
ausência de tumores em outros órgãos. Neste caso, o diagnóstico foi realizado pelos
achados macro e microscópicos, ressaltando a importância da histopatologia no
diagnóstico de neoplasias em animais domésticos.
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Palavras-chave: tordilho, neoplasia, necropsia, traqueostomia
Neoplasia é o termo que se utiliza para designar um crescimento desordenado de
células teciduais, podendo ser benigna ou maligna. Dentre os diversos tipos desta afeção,
há o melanoma e o carcinoma de células escamosas. O carcinoma de células escamosas,
ou carcinoma espinocelular, está relacionado a diversos fatores de desenvolvimento,
como exposição à luz ultravioleta, baixa cobertura de pelos e pouca pigmentação da
epiderme. Já o melanoma é uma neoplasia cutânea, sendo originada dos melanócitos. Em
equinos, os indivíduos mais acometidos por melanomas são os de pelagem tordilha. O
objetivo deste resumo é relatar um caso de um equino com ambas as neoplasias. Foi
encaminhado ao hospital veterinário de grandes animais da UFLA um equino macho, de
dezoito anos, mangalarga marchador e de pelagem tordilha, com a queixa de tosse e
dificuldade respiratória há pelo menos cinco meses, sendo tratado diversas vezes a
campo. Na primeira avaliação clínica, o animal apresentava crepitação em todo o campo
pulmonar esquerdo e direito, secreção hialina bilateral nas narinas, frequência cardíaca
68, frequência respiratória 16, temperatura de 38,5ºC, mucosas hipercoradas e trato
gastrointestinal com motilidade normal para a espécie. Este já continha por todo corpo
lesões compatíveis com melanoma, principalmente em ânus e base de cauda. Optou-se
pelo tratamento com antibioticoterapia de amplo espectro, incluindo Penicilina
(22.000UI), via intramuscular, uma vez ao dia, Gentamicina (6,6mg/kg), via endovenosa,
uma vez ao dia e Metronidazol (15 mg/kg), via oral, três vezes ao dia. Além disso, o
animal foi submetido à uma tentativa de endoscopia, porém o edema em região faríngea
impossibilitou que o exame fosse realizado com propriedade. Como tratamento para
redução de edema foi realizada a Dexametasona (0,2mg/kg), via endovenosa, uma vez
ao dia. Contudo, o animal apresentou piora clínica e veio a óbito, mesmo após
traqueostomia de emergência para conforto respiratório. Na necropsia com laudo macro
e microscópico foi constatado carcinoma de células escamosas em região faríngea,
comprometendo a deglutição, além de melanomas disseminados por toda a cavidade
abdominal e torácica. Os tumores em equinos, quando metastáticos ou em locais nobres
para a fisiologia da espécie, compromentem significativamente a qualidade de vida,
podendo inclusive levar ao óbito.
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Palavras-chave: micose, dispneia, cão.
A Criptococose é uma importante doença infecciosa fúngica sistêmica oportunista,
causada por uma levedura do gênero Cryptococcus, que acomete diferentes espécies
de animais, inclusive o homem. Acredita-se que as infecções ocorram por meio de
inalação de esporos de Cryptococcus spp. A disseminação ocorre, principalmente, por
via hematógena e há um tropismo pelo sistema nervoso central, linfonodos, tecido
cutâneo e globo ocular. Os sinais clínicos associados dependem diretamente de quais
sistemas foram acometidos. Nos cães, as manifestações mais comuns estão
relacionadas ao sistema nervoso central. Objetiva-se relatar o caso de um cão com
criptococose pulmonar. Foi atendido no Hospital Veterinário da UFLA um cão, SRD,
9 anos, 25 Kg, que vivia em ambiente rural e apresentava aumento de volume
considerável em região de pescoço, intensa dispneia e hiporexia. Tutor relatou que o
paciente tinha costume de caçar animais com frequencia, inclusive pombos. Ao exame
físico geral, as alterações encontradas foram mucosas hipocoradas, desidratação de
8 %, dispneia expiratória e linfonodos cervicais e mandibulares reativos. Foi solicitado
hemograma, pelo qual evidenciou anemia normocítica e normocrômica; Bioquímica
sérica, que não havia alterações, radiografia de região cervicotorácica, demonstrando
opacificação broncointersticial difusa e linfonodo esternal aumentado; Sorologia para
erliquiose, babesiose e leishmaniose, todas não reagentes; Citopatologia de aspirado
de linfonodo mandibular, pela qual havia presença de estruturas fúngicas compatíveis
com Criptococus spp. O diagnóstico também foi confirmado por meio de cultura
fúngica positiva. O animal foi internado e prescreveu-se fluidoterapia, oxigenoterapia,
estimulante de apetite e itraconazol, por via oral, uma vez ao dia, até novas
recomendações. O animal ficou internado por 2 dias, porém, devido a dispneia grave
progressiva, e a resposta clínica, já sabidamente muitas vezes demorada dos
antifúngicos, o tutor optou pela eutanásia. Na necrópsia, foram isoladas quantidades
moderadas de Cryptococcus sp. associada a infiltrado inflamatório neutrofílico com
distribuição multifocal em pulmão e linfonodos. Pode-se concluir que o histórico do
animal associado aos exames complementares solicitados foram essenciais ao
disgnóstico e que a criptococose também deve ser incluída como um diagnóstico
diferencial nas disfunções respiratórias em cães, apesar desta apresentação não ser
comum nesta espécie.
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Palavras-chave: Cardiopatia, pimobendan, poodle.
A degeneração mixomatosa da valva mitral (DMVM) é a cardiopatia de maior
ocorrência em pequenos animais. Acomete principalmente cães idosos, de raças de
pequeno porte. É uma doença caracterizada pela progressiva degeneração da valva mitral,
promovendo a coaptação incompleta de seus folhetos, com consequente regurgitação
valvar e sobrecarga das câmaras cardíacas esquerdas. Foi atendido, no Hospital
Veterinário de Pequenos Animais da UFLA, um cão, fêmea, Poodle, 3,9 kg, 11 anos, com
encaminhamento para eletrocardiograma prévio à anestesia para retirada de tumor
mamário. Na anamnese, a queixa da tutora era somente referente ao tumor de mama, a
paciente não apresentava presença de sinais clínicos relacionados à cardiopatia. Durante
a auscultação torácica, foi detectado sopro sistólico de grau III em hemitórax esquerdo,
no foco mitral. No eletrocardiograma houve aumento de amplitude e duração de onda P.
Devido às alterações encontradas, foi solicitado exame radiográfico de tórax e
ecocardiograma para elucidação do caso. No exame radiográfico, notou-se VHS
(vertebral heart score) igual a 13, também foi observada a traqueia deslocada dorsalmente
em correspondência à base cardíaca. No exame ecocardiográfico, observou-se a relação
média entre diâmetro de átrio esquerdo/aorta igual a 2,65. A valva mitral também se
encontrava bastante espessada. A partir desses achados foi confirmada a presença da
DMVM. Segundo os critérios de classificação, a paciente se encontra no estágio B2 da
doença (paciente assintomático, mas que possui regurgitação mitral severa a ponto de
ocasionar remodelamento cardíaco). Neste estágio, tem-se sopro cardíaco de intensidade
maior ou igual a 3/6, razão átrio esquerdo/ aorta > 1,6 e VHS > 10,5. Para a paciente, foi
prescrito o Pimobendan, na dose de 0,25 mg/kg, a cada 12 horas, em jejum. Foi também
recomendado que se evitasse exercícios extenuantes e dietas com excesso de sal e que
houvesse um acompanhamento a cada três a doze meses. Pode-se concluir que a DMVM
é silenciosa e somente diagnosticada em estágios mais avançados, portanto, deve-se
atentar, principalmente, quanto aos pacientes idosos de raças de pequeno porte, para que
haja uma detecção precoce da doença e que o tratamento seja iniciado o quanto antes,
podendo prolongar a vida do animal.
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A raiva em herbívoros faz parte do ciclo rural, que envolve espécies como equinos e
bovinos, e tem como principal vetor o morcego hematófago Demodus rotundus
(hospedeiro silvestre). O objetivo deste relato é descrever uma manifestação atípica de
raiva em um equino, macho castrado, da raça Mangalarga Marchador, de 3 anos de idade,
não vacinado para raiva. O animal foi encaminhado para Hospital Veterinário de Grandes
Animais da UFLA com histórico de ter escapado da propriedade e ficado por dias
desaparecido. O proprietário relata ter encontrado o animal na estrada, com aumento de
volume em cabeça, peito e membros torácicos, dificuldade em deglutir e se locomover.
Durante os 4 dias subsequentes, o mesmo tentou realizar terapias diversas com
polivitamínicos, mas não obtendo resposta chamou uma médica veterinária para realizar
atendimento na propriedade. Ao chegar ao HVGA-UFLA, o mesmo apresentava apatia e
subsequente agressividade com comportamento de perseguição, cabeçadas, tentava
atingir o condutor do cabresto ou os veterinários com manotadas e coices, era de difícil
contenção (pulava os troncos), grande edema e ferimentos em face, feridas em cernelha,
aumento de volume em região de tábua do pescoço do lado direito, mucosas secas e
congestas, ausculta reduzida nos 4 quadrantes e sialorreia. Devido à dificuldade de
manipulação, piora dos quadros agressivos, edema e da evolução do caso, optou-se pela
eutanásia no dia 18/06/21, com xilazina, cetamina, midazolan e cloreto de potássio
intravenosos a fim de preservar o sistema nervoso central. O animal foi submetido a
necropsia, na qual as alterações encontradas foram: atrofia serosa generalizada em tecido
adiposo, ausência de conteúdo em intestino delgado, intestino grosso com conteúdo
liquefeito, baço reduzido de tamanho, parede da artéria mesentérica espessada e com
superfície irregular, fígado com volume moderadamente reduzido e quantidade moderada
de líquido amarelado translúcido em pericárdio. Ao exame histopatológico foi possível
verificar encefalite não supurativa difusa moderada, com gliose multifocal e necrose
neuronal, mielite não supurativa difusa moderada, sem mais alterações nos demais
órgãos. O sistema nervoso do animal foi submetido para exame RIFI (ELISA e
Imunofluorescência Direta) no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), sendo então
confirmado o diagnóstico de raiva. Esta é de notificação compulsória e representa grandes
prejuízos em planteis não vacinados.
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Palavras-chave: retenção de anexos fetais; puerpério; infecção uterina.
A retenção de placenta (RP) é uma afecção de etiologia multifatorial, comum no pósparto de vacas leiteiras, na qual ocorre uma falha na expulsão dos anexos dentro de até
12 horas após o parto. As causas da RP ainda não são completamente elucidadas,
entretanto, são relacionados fatores mecânicos, de manejo, nutricionais e infecciosos.
Falhas nos mecanismos de defesa uterinos de fêmeas com RP dificultam o combate às
infecções, resultando, muitas vezes, no desenvolvimento de metrite. O objetivo deste
trabalho é relatar os achados clínicos, tratamento e evolução de um caso clínico de RP e
metrite. Foi atendida pelo Hospital Veterinário de Grandes Animais da UFLA uma vaca,
3/4 da raça Holandês, quatro anos de idade, escore de condição corporal 2,5, vacinada
contra brucelose e gestante de segunda cria. O animal estava em trabalho de parto, com o
feto insinuado através da vulva, o qual já se encontrava morto e foi facilmente removido.
Ao exame físico, o animal apresentava aumento da frequência cardíaca, mucosas pálidas,
febre e anexos fetais insinuados na vulva. A paciente tinha o caminhar rígido, com
arqueamento da coluna e demonstrava-se muito incomodada, sem apetite e sem ingerir
água. Na palpação retal, identificou-se o útero em processo de contração e involução. No
hemograma, constatou-se leucocitose (15100/mm3) por neutrofilia, com desvio à
esquerda (9060/mm3 segmentados e 1057/mm3 bastonetes) e hiperfibrinogenemia (900
mg/dL). O feto foi enviado para o setor de patologia para realização de necropsia. As
alterações de autólise indicavam que o feto estava morto há aproximadamente 24 horas.
Considerando os achados clínicos, laboratoriais e da necropsia do feto, institui-se o
seguinte tratamento: fluidoterapia enteral; enrofloxacina (5 mg/Kg, via IM, uma vez ao
dia, durante 10 dias); meloxicam (0,5 mg/Kg, via IV, dose única); cloprostenol sódico
(Sincrocio, 2 mL, via IM); ocitocina (80 UI, via IM, uma vez ao dia, durante dois dias);
cálcio (Vallé Cálcio, 300 mL, via IV, diluído em ringer lactato, uma vez ao dia, durante
dois dias). Uma vez iniciado o tratamento, o animal começou a apresentar melhora na
atitude e apetite. Após 12 horas do parto, a vaca não eliminou todos os anexos fetais,
sendo considerado um caso de RP e metrite. No décimo dia de tratamento, foi repetido o
hemograma, que apresentava todos os valores dentro da normalidade. O animal eliminou
os anexos fetais e secreção escura e fétida pela vulva até o décimo primeiro dia pós-parto.
A RP e a metrite causam efeitos negativos no desempenho reprodutivo e na produção de
leite, sendo o rápido diagnóstico e o tratamento adequado essenciais para diminuir os
prejuízos causados por essas afecções.
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A retículo pericardite traumática (RPT) é causada pela perfuração de corpos
estranhos do retículo, que alcançam o pericárdio e levam a uma inflamação grave,
insuficiência cardíaca e, na maioria dos casos, ao óbito. O gado leiteiro é o mais
comumente acometido, estando relacionado ao seu hábito de baixa seletividade na
apreensão de alimentos. A úlcera de abomaso se caracteriza pela descamação e perfuração
da mucosa do abomaso, que pode ser ocasionado por uso excessivo de anti-inflamatório
não esteroidal e estresse prolongado. Foi atendido pelo Hospital Veterinário de Grandes
Animais da UFLA, uma vaca, raça Girolanda, seis anos, gestante, com queixa de queda
de peso e fezes enegrecidas. Ao exame físico, foi constatado taquicardia, taquipneia,
edema de barbela, jugulares ingurgitadas, abafamento dos sons cardíacos e fezes
enegrecidas, fétidas e pastosas. O hemograma indicou anemia, leucocitose por neutrofilia
e hiperfibrinogenemia. Foi realizado exame ultrassonográfico da região cardíaca,
constatando-se grande presença de líquido no saco pericárdico e deslocamento caudal da
posição do coração. O tratamento instituído foi a base de Gentaminica 6,6 mg/kg, via
intramuscular (IM) por 7 dias e Ceftiofur 2,2 mg/kg, via IM, por 7 dias, hidróxido de
magnésio, 4 litros, por via oral (VO), por 2 dias e omeprazol, 4mg/kg, VO, por 7 dias e
fluidoterapia enteral. Houve melhora no aspecto das fezes, com ausência de melena. Após
três dias de internamento, a paciente foi eutanasiada, devido ao agravamento
cardiovascular, comprovando-se, à necropsia a RPT causada por pedaço de arame e a
presença de úlcera de abomaso. Os achados clínicos, laboratoriais e de imagem deste caso
de RPT condizem com a literatura, entretanto o tratamento cirúrgico para RPT ainda
apresenta baixa taxa de sobrevivência. A RPT é uma enfermidade grave, sendo necessário
o manejo adequado da alimentação dos animais para evitar a ingestão de corpos estranhos.
Acredita-se que a úlcera de abomaso foi desenvolvida devido ao quadro de dor e estresse
causado pela RPT no animal, e o tratamento instituído para esta enfermidade demonstrouse efetivo.
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A submissão de conjuntos de dados zootécnicos aos algoritmos estatísticos e de
Machine Learning tem possibilitado a criação de ferramentas preditivas confiáveis. Para
tanto, devem ser empregadas análises exploratórias no conjunto de dados, pois erros na
organização dos dados levam a queda na acurácia e geração de resultados irreais. Foi
realizado uma análise exploratória em um conjunto de dados composto por 690 mil
dados coletados ao longo de nove meses, em dias não consecutivos. Os dados consistem
em observações visuais do comportamento ingestivo de bovinos a pasto e de sensores
do tipo acelerômetro. Foi utilizado o Pandas Profiling, com o qual podemos fazer a
análise exploratória de dados. Primeiramente foi necessário reunir todas planilhas de
dados em um só arquivo. Uma boa prática que colaborou nessa união, foi as 35
planilhas estarem nomeadas de maneira padronizada e sequencial, por exemplo,
“Comportamento_2019_11_11.csv”. O recomendado é preencher todos dados em uma
única planilha, mas nem sempre isso é possível, devido a elevada quantidade de dados.
O conjunto de dados possui uma coluna denominada “Comportamento” com dados
categóricos, essa coluna possui alguns dados nomeados como “ócio”, “ocio”, “outro” e
“outros”, demonstrando uma inconsistência no processo de preenchimento da planilha,
tais falhas representaram 4% dos dados obtidos. Essa inconsistência pode prejudicar a
acurácia dos algoritmos de classificação, pois são interpretados como comportamentos
diferentes. Uma forma de evitar tal problema é nomear os comportamentos com
números. Na coluna “Eixo X” do conjunto de dados foi identificado a presença de um
outlier, que prejudicou a estatística descritiva dos dados e as predições realizadas pelos
algoritmos. Os outliers devem ser identificados e retirados. Outras boas práticas são
evitar utilizar funções no Excel, usar ponto como separador decimal, padronizar as datas
pelo ISO 8601 (Ano, mês e dia) e definir uma sigla para dados nulos, ao invés de deixar
a célula vazia. Por fim, mesmo fazendo o uso de boas práticas ocorrerão inconsistências,
contudo, o número de falhas será bem reduzido, o que aumentará a qualidade do
trabalho. Se a organização e o tratamento do conjunto de dados for mal feita uma
pesquisa com grande potencial poderá vir a ter resultados muito aquém do esperado.
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O capim-elefante cultivar BRS Capiaçu é uma forrageira com características adequadas
para a ensilagem. Entretanto, existem poucos dados sobre sua fermentação e estabilidade
aeróbia (EA). A concentração de matéria seca (MS) da forragem e a adição de inoculantes
podem afetar essas características. Objetivou-se, avaliar o efeito de cepas de
Lentilactobacillus hilgardii (CNCM I-4785 82) e Lactiplantibacillus plantarum (CCMA
1394) sobre a EA da silagem de capim-elefante cv. BRS Capiaçu, colhido com dois teores
de MS. O capim BRS Capiaçu foi colhido em dois teores de MS: 16,8% (MS baixa) e
24,3% (MS alta) e picado (19 mm). A forragem foi ensilada em silos experimentais
(bombonas plásticas com capacidade de 30L). Os tratamentos utilizados foram: CON controle (sem inoculante), LH - Le. hilgardii 8,86 log de unidades formadoras de colônia
(UFC)/g de forragem, LP - La. plantarum 8,82 log UFC/g de forragem e LH+LP combinação de Le. hilgardii e La. plantarum. Após 104 dias de ensilagem, uma amostra
de 5kg de cada silagem foi colocada em um saco plástico no qual foi inserido um data
logger, que registrou a temperatura a cada 30 minutos durante 14 dias. Em outros três
sacos plásticos foram colocados 2kg de silagem de cada tratamento e mantidos ao lado
do saco plástico maior. Os sacos plásticos com as silagens foram armazenados em uma
sala com temperatura monitorada. Amostras das silagens no momento da abertura do silo
e de cada uma das frações de 2kg de silagem após 1, 3 e 6 dias de EA, foram coletadas.
Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (4 × 2). Houve
efeito positivo do inoculante microbiano (P=0,04) para temperatura máxima das silagens.
Em relação ao tempo necessário para atingir a temperatura máxima, houve interação entre
inoculante microbiano e teor de MS (P=0,001), resultando em silagens que tiveram um
tempo maior para aquecer. A EA não diferiu estatisticamente entre os tratamentos com
inoculantes com média de 124,8 horas. As silagens com concentração de MS alta,
apresentaram os maiores tempos para alcançar a temperatura máxima, comparadas com
as silagens de MS baixa. A silagem tratada com LH apresentou a menor temperatura
máxima em relação ao tratamento CON (32,59 °C e 34,87 °C, respectivamente). A
inoculação da silagem de capim-elefante cultivar BRS Capiaçu, não alterou a estabilidade
aeróbia. A maior concentração de MS e a inoculação com LH se destacaram por
apresentar menor temperatura máxima após a exposição ao ar, maiores tempos para
alcançar a temperatura máxima e silagens mais estáveis.
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Palavras-chave: caseína, fermentação, morfotipos
A ensilagem de grãos de milho melhora a digestibilidade do amido.
Microrganismos proteolíticos possuem importante papel na degradação da prolamina
dos grãos. O objetivo foi isolar bactérias do ácido lático e esporulantes aeróbias de
silagens de grãos reidratados de milho e avaliar seu crescimento em extrato de grãos de
milho. O grão de milho foi moído a 3 mm e reidratado a uma taxa de 420 L H2O ton-1.
Os silos foram compactados (densidade = 943,66 ± 8,67 kg m-3) e armazenados por 1, 3,
5, 15, 30 e 60 dias. Foram coletadas amostras para a contagem das bactérias. O
plaqueamento foi em superfície em quatro meios de cultura: MRS Ágar Padrão (MP) e
modificado (MM), e Ágar Nutriente Padrão (AP) e modificado (AM). Nos MM e AM,
foi retirada a glicose e adicionada a caseína (5 g L-1). As bactérias foram incubadas a
37º C por 72 horas. Foi realizada a contagem dos microrganismos, caracterização dos
morfotipos e o número de isolados correspondentes a raiz quadrada do total de isolados
de cada morfotipo. Os isolados do MP e MM foram submetidos à um teste de
fermentação. O meio foi preparado com uma mistura de grãos de milho moído e água
destilada, aquecido em banho maria, posteriormente filtrado, esterilizado e acrescido de
solução NaCl (0,85%) e glicose (1%, w/v). Os extratos foram inoculados e incubados a
37º C por 24 h. Foi determinado o pH final e a contagem dos isolados na inoculação e
após 24 h de fermentação. A contagem de bactérias diminuiu com o avanço da
estocagem. As contagens nos meios MP, MM, AP e AM reduziram de: 7,07 a 6,49; 7,21
a 6,39; 2,84 a 1,00; e 1,74 a 1,00 Log UFC mL-1, respectivamente. A presença de até
dois e cinco morfotipos diferentes foram observados nos meios MP e MM, e AP e AM.
Os meios MP e MM obtiveram o maior número de representantes (73 vs 61). O
crescimento no meios MM e AM sugere que as bactérias possuem atividade
proteolítica. A dominância da forma coccus GRAM positivo foi observada dentre os
isolados. Todos os isolados foram capazes de reduzir o pH do extrato de 3,17 a 3,82 e
seu crescimento de 6,15 para 8,71 Log UFC mL-1. Pressupõe-se que os isolados são
capazes de degradar o amido presente no extrato. É notório o crescimento de bactérias
em ambos os meios de cultivo e todos os isolados foram capazes de crescer no extrato e
reduzir o pH do meio com o milho como principal substrato.
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Palavras-chave: Correlação, espessura de gordura subcutânea, zebuíno.
O consumo alimentar residual (CAR) resulta da diferença entre o consumo
alimentar observado e o consumo alimentar predito. Esse parâmetro vem se destacando
em programas de seleção de touros jovens, auxiliando a determinar animais mais
eficientes dentro do sistema de produção. O objetivo do estudo foi avaliar as correlações
fenotípicas existentes entre o CAR e as características de carcaça na raça Brahman.
Foram utilizados dados de 107 touros jovens, nascidos entre 2018 e 2020 que
participaram de quatro testes de eficiência alimentar. Cada teste teve duração de 70 dias
e um período de adaptação de 15 dias. O CAR foi obtido por regressão múltipla
realizado no software R. As variáveis de carcaça estudada foram: espessura de gordura
subcutânea (EGS), espessura de gordura na picanha (EGP8), área de olho de lombo
(AOL) e gordura intramuscular (GIM). O cálculo das correlações fenotípicas foram
obtidas pelo procedimento PROC CORR do programa estatístico SAS. Não foram
encontrados correlações significativas de CAR com as demais características de
carcaça. As correlações fenotípicas foram negativas (P<0, 05) entre EGS e EGP8 (-0,
42) e entre GIM e EGS (-0, 30). Também foi observado correlação positiva (P<0, 05)
entre EGS e AOL (0, 44). Não existem associações lineares entre as características de
CAR e carcaça, porém é importate observar a correlação positiva entre AOL e EGS que
são associadas diretamente a melhor qualidade de carcaça.
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Palavras-chave: Alimentação, larvicultura, nutrição de peixes.
O pacu (Piaractus mesopotamicus) é uma espécie de peixe considerada destaque
para a piscicultura brasileira. Estudos mostram os efeitos positivos do Bioflocos (BFT)
sobre o desempenho zootécnico de diversas espécies de peixes, porém, resultados com o
pacu ainda são escassos. O sistema de BFT é indicado para produção em alta escala que
mantém a qualidade da água à uma taxa mínima de renovação, tornando-se um sistema
mais sustentável. Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da restrição
alimentar em juvenis de pacu cultivados em BFT e em sistema de recirculação de água
(CW) sobre o desempenho durante 30 dias. Grupos de 30 pós-larvas foram estocados
em 16 aquários (40 L), sendo 8 em BFT e 8 em CW, e utilizadas duas estratégias
alimentares (alimentação contínua e em dias alternados-restrição alimentar). No total,
foram 4 tratamentos com 4 repetições: Água Clara (T1); Água Clara com Restrição
(T2); BFT (T3) e BFT com Restrição (T4). Ao final, foram avaliados: peso final (PF)
ganho em peso (GP), taxa de crescimento específico (TCE), fator de conversão
alimentar (FCA) e sobrevivência (SOB). Os dados foram analisados utilizando ANOVA
(p<0,05) e as diferenças significativas avaliadas pelo teste de Tukey. Os resultados não
mostraram diferenças significativas (p>0,05) para a SOB. O PF, GP, TCE e FCA foram
melhores para o tratamento T4, seguido pelo tratamento T3, enquanto os tratamentos T2
e T1 apresentaram os piores resultados (p<0,05). Animais mantidos em T3 (6,36 ± 0,25
g) e T4 (5,06 ± 0,32 g) apresentaram peso final superior, indicando efeito positivo do
BFT para as espécies em estudo. No BFT, a comunidade microbiana é importante para
manter a qualidade da água, removendo o nitrogênio inorgânico da água e também
possibilitando sua transformação em biomassa bacteriana. BFT reduz o uso de água há
otimização de espaço aliada a alta produção. Este sistema superintensivo foi avaliado
com sucesso para várias espécies e pode ser indicado para P. mesopotamicus por
influenciar seu desempenho zootécnico.
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Palavras-chave: composição do leite, contagem de células somáticas, qualidade do leite
A contagem de células somáticas (CCS) é um importante parâmetro de
qualidade do leite, sendo a ferramenta mais utilizada mundialmente para detecção de
mastite subclínica. A elevação da CCS no leite causa grandes prejuízos para produtores
e para a indústria. Contudo, os efeitos da alta CCS no teor de sólidos do leite relatados
em literatura são controversos. Assim, o objetivo deste trabalho foi utilizar um grande
banco de dados de análise individual de leite para avaliar os efeitos da CCS nos teores
de gordura, proteína, caseína, lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado e
nitrogênio ureico. Foram utilizados dados de 614.857 análises de leite realizadas de
janeiro de 2017 a agosto de 2021, provenientes de 57.706 vacas, 261 fazendas, 138
municípios e 9 estados brasileiros. Cada valor de CCS relatado no banco de dados foi
transformado em escore de CCS linear (ECCS) (ECCS = log2 (CCS/100.000) + 3). Para
avaliar a relação significativa entre ECCS e teor de sólidos do leite, realizou-se uma
análise de regressão multivariada, utilizando a opção Stepwise do procedimento REG
no programa estatístico SAS. O modelo incluiu ECCS como variável dependente e os
demais parâmetros do leite como variáveis independentes. O critério de entrada de um
parâmetro no modelo foi P < 0,15, enquanto o critério de permanência foi P < 0,01 e R²
≥ 0,01. Os parâmetros significativos foram submetidos à análise de regressão utilizando
o procedimento GLM, tendo então ECCS como variável independente. As equações
geradas foram: Y = 4,82 – 0,0874x (R² = 0,25, P < 0,01) para lactose; Y = 3,21 +
0,0489x (R² = 0,06, P < 0,01) para proteína; Y = 3,57 + 0,0546x (R² = 0,01, P < 0,01)
para gordura; Y = 2,59 + 0,0128x (R² = 0,01, P < 0,01) para caseína; Y = 8,99 – 0,0294
(R² = 0,01, P < 0,01) para extrato seco desengordurado. Conclui-se que o aumento da
ECCS reduz o teor de lactose, provavelmente porque a infecção da glândula mamária
causa disfunção nas junções de oclusão e altera a permeabilidade na barreira existente
entre sangue e leite, causando perdas de lactose para o sangue e urina. Por reduzir o teor
de lactose, o aumento da CCS normalmente reduz a produção de leite, o que pode
justificar os aumentos observados nos teores de proteína, gordura e caseína com o
aumento da ECCS, por concentração destes componentes no leite.
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Palavras-chave: Nutrição gestacional, Programação fetal, Tabapuã.
Nos mamíferos tanto a subnutrição quanto a superalimentação podem remodelar
a trajetória de desenvolvimento da prole por meio de efeitos de programação fetal. O
objetivo consistiu em avaliar a expressão de marcadores lipogênicos e lipolítocos no
músculo esquelético da progênie de mães suplementadas ou não com proteína no terço
médio da gestação, e a interação entre a nutrição materna (NM) e sexo da progênie (SP).
Aos 100 dias de gestação 43 vacas de corte Tabapuã, gestantes de fêmeas (n=20) e
machos (n=23) foram distribuídas aleatoriamente em 2 grupos: Controle [(CON) - dieta
basal atingindo 5,5% de proteína bruta (PB); n=24]; ou Suplemento [(SUP) - dieta basal
acrescida de um suplemento com 45% de PB fornecido ao nível de 3,5 g/kg de peso
corporal; n=19]. Na fase adulta da progênie (445 dias de idade) foram realizadas
biópsias do músculo Longissimus thoracis. As amostras de tecido obtidas foram
armazenadas em criotubos estéreis, congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a 80ºC até a análise. As análises de expressão do mRNA foram realizadas pela técnica
RT- PCR (Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction). A estatística dos dados
foi realizada por meio da metodologia do modelo misto (MIXED) do SAS 9.2, sendo as
diferenças declaradas quando P≤0,10. Foi verificada uma maior expressão do mRNA da
Carnitina Palmitoil Transferase 2 (CPT2) em filhos de mães CON (P=0,037). Por outro
lado, houve uma maior expressão dos genes Acetyl-CoA carboxylase 1 (ACACA;
P=0,072) e lipoproteína lipase (LPL; P=0,090) em animais SUP. Foi verificada
interação NM × SP sobre a expressão do mRNA para os genes Adipocyte-type fatty
acid-binding protein 4 (FABP-4; P <0,001), Peroxisome proliferator-activated receptor
γ (PPARG; P<0,001) e Stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1; P<0,001). Maiores
expressões foram verificadas em fêmeas-SUP. Portanto, a suplementação proteica no
terço médio da gestação, pode ser uma estratégia para potencializar a deposição de
gordura intramuscular na progênie, especialmente em fêmeas.
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Palavras-chave: Doppler; Programação fetal; Restrição proteica.
O sistema de cria é caracterizado pela pecuária a pasto, e fases importantes da gestação
podem coincidir com a época seca do ano. Diante disso, a suplementação proteica é uma
alternativa interessante para otimizar a ingestão e a digestibilidade de forragens de baixa
qualidade, melhorando assim o fluxo de nutrientes para a vaca gestante e o feto.
Objetivou-se verificar os efeitos da suplementação proteica para vacas de corte,
submetidas a uma dieta com deficiência proteica durante o terço médio da gestação, sobre
a hemodinâmica da artéria uterina. Foram utilizadas 52 vacas prenhes da raça Tabapuã
(490,5 ± 17,8 kg de peso corporal, PC; 6,29 ± 0,6 anos de idade), mantidas em baias
individuais durante o terço médio da gestação (100 a 200 dias de gestação) e distribuídas
aleatoriamente em dois tratamentos dietéticos: Controle (CON; n = 26): dieta basal
composta por silagem de milho de planta inteira, bagaço de cana-de-açúcar e mistura
mineral (5,5% PB); e Suplementação proteica (SUP; n = 26): dieta basal e suplemento
proteico (40% de PB ou 3,5 g/kg de PC). Para avaliar o comportamento hemodinâmico
da artéria uterina, as medidas foram realizadas no final do período de suplementação (200
± 5 dias de gestação) e no período pré-parto (270 ± 5 dias de gestação). Os índices de
resistência (IR) e pulsatilidade (IP) foram registrados através de aparelho de ultrassom
com modo B e Doppler (colorido e espectral) na artéria uterina. Vacas CON apresentaram
maior IR e IP (P ≤ 0,01) durante o terço médio da gestação, o que indica maior resistência
vascular do fluxo sanguíneo e menor perfusão sanguínea distal do tecido, quando
comparado ao grupo SUP. Durante o período pré-parto, ambos os grupos apresentaram
diminuição nos valores dos índices na artéria uterina, mas não houve diferença entre os
tratamentos (P ≥ 0,05). Dessa forma, os resultados sugerem que a suplementação proteica
a 0,35% do PC no terço médio da gestação pode ser interessante para aumentar o fluxo
de nutrientes uterinos, permitindo um crescimento e desenvolvimento fetal adequado,
além de preservar reservas de tecido materno nesta fase, quando mantidas em pastagem
de baixa qualidade.
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Palavras-chave: Dieta; Oreochromis niloticus, Reprodução.
A tilápia é uma espécie com precocidade sexual e curto intervalo de geração, o
que possibilita maior ganho genético anual comparada com outras espécies. Contudo,
possui reprodução assíncrona e parcelada, o que prolonga o tempo para obtenção das
familias e aumenta a diferença de idade entre elas, dificultando a avaliação genética.
Assim, estudou-se a possível influência do tempo de fornecimento de diferentes níveis
proteicos na dieta sobre variáveis reprodutivas. Para isso foram testados dois tempos de
fornecimento (14 e 28 dias), e dois níveis de proteína (32 e 40%). As variáveis
reprodutivas analisadas foram as medidas abdominais (M1, M2 E M3), sendo a M1 feita
na posição das nadadeiras peitorais, M2 entre as nadadeira e papila urogenital, M3 na
posição da papilaurogenital, assim como a facilidade de extrusão. Foram utilizadas 320
fêmeas com peso médio de 229,57g, alimentadas duas vezes ao dia até a saciedade
aparente. Todos resultados foram submetidos a teste de normalidade e médias utilizando
o Statistical Analysis System com significancia de 5%. A dieta não foi significativa para
as medidas M1, M2 e M3, contudo o período alimentar (28 dias) e a interação período
alimentar e dieta foram significativas para a característica M1, permitindo inferir que o
período alimentar tem maiores influências sobre as caracteristicas reprodutivas. Para a
facilidade de extrusão não houve diferença entre o tempo de fornecimento e as dietas
experimentais. Conclui-se que os níveis proteicos na dieta não influenciaram na
preparação dos animais para o período reprodutivo, porém o periodo de fornecimento das
dietas pode influenciar o desenvolvimento da femea para a reprodução.
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Palavras-chave: Avicultura, desafio térmico, termotolerância.
Temperaturas ambientais elevadas são um dos principais fatores que afetam
negativamente a avicultura. Objetivou-se avaliar a resposta de frangos de corte,
provenientes de ovos férteis submetidos a manipulação térmica durante a incubação,
frente ao desafio térmico durante a criação. Aos 15 dias de incubação, 840 ovos férteis
(57,26 ± 3g) da linhagem de frangos de corte Ross® foram submetidos a diferentes
ajustes de temperatura, sendo eles: ovos incubados a 37,5°C durante todo o período de
incubação (T1 - controle); 39°C durante 3 horas no 16º, 17º e 18º dia de incubação (T2);
39°C durante 12 horas no 16º, 17º e 18º dia de incubação (T3); 39°C durante 24 horas
no 16º, 17º e 18º dia de incubação (T4). Após a eclosão as aves foram quantificadas,
pesadas e vacinadas contra Marek, em seguida foram alojadas (2 boxes com 12 aves por
tratamento/repetição) em boxes experimentais pertencentes ao Setor de Avicultura do
Departamento de Zootecnia da UFLA. Para avaliar a resposta das aves ao calor uma ave
de cada box experimental (8 aves/tratamento) foi selecionada aleatoriamente e levada
para câmaras climáticas. Em cada dia de teste (10, 17, 24 e 31 dias de idade) as aves
eram expostas ao desafio por calor durante 45 minutos. Antes, logo após e 45min depois
do desafio térmico foi mensurada a temperatura cloacal (TC) por meio de termômetros
digitais e a frequência respiratória (FR) pela mensuração dos movimentos/minuto. Foi
usado um DBC (lotes de ovos) com quatro tratamentos e oito repetições. Toda análise
estatística foi realizada no software STATA 16.0 sendo as médias comparadas pelo teste
Scott-Knott (P<0,05). Aos 24 dias de idade as aves do T2 tiveram a menor TC (P<0,05).
Aos 31 dias de idade os frangos provenientes do T2 e T3 apresentaram uma maior
(P<0,05) FR. Conclui-se que a exposição dos ovos férteis a temperaturas elevadas
durante a fase final de incubação influencia na termorregulação dos frangos durante a
criação.
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Palavras-chave: Produção animal, metodologias de avaliação, consumo de forragem.
Metodologias de estimar o consumo instantâneo de animais em pastejo
compreendem o uso de animais fistulados no rúmen ou no esôfago e remoção total do
conteúdo consumido, no entanto para que a estimativa esteja correta é necessário que se
conheça exatamente a quantidade de forragem que é recuperada nessas avaliações.
Objetivou-se avaliar a taxa de recuperação de capim-marandu através da técnica de
esvaziamento ruminal. Foram utilizadas quatro fêmeas bovinas fistuladas no rúmen
mantidas em pasto entre cada avaliação e em jejum de água e alimento na noite anterior
à avalição. No dia de cada avaliação, todo o conteúdo ruminal foi removido e colocado
em recipiente tampado. Após o esvaziamento total do rúmen, ofertava-se no cocho 500
g de capim-marandu até o máximo consumo voluntário do animal. Todo o material
ingerido foi removido e armazenado em sacos plásticos identificados e completamente
secos em estufa. O conteúdo inicialmente retirado foi recolocado no rúmen ao final de
cada avaliação. Para manter os dados consistentes, cada animal teve o seu avaliador. As
avaliações foram realizadas em 2019 e 2020 com os mesmos animais. Na coleta de
dados do ensaio em 2019 obteve-se uma média de taxa de recuperação de 74,14%,
(y=0.3176x+48.507, R² = 0.4118) e na coleta em 2020 obteve-se uma média de matéria
seca recuperada de 93,10% (y=0.849x+5.2134, R² = 0.9262). A utilização da fístula
ruminal para metodologias de avaliação da taxa de consumo instantânea pode fornecer
dados acurados desde que realizada por pessoas treinadas.
Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

