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VIDADE ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 745
Ianca Carneiro Ferreira, Marias Das Graças Cardoso, Luís Roberto Batista, Cássia Du-
arte Oliveira, Vanuzia Rodrigues Fernandes Ferreira, Rafaela Magalhães Brandão, Gabriela
Aguiar Campolina and Alex Rodrigues Silva Caetano

ORGANOGÉIS A BASE DE AZEITE: APLICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SEN-
SORIAL 746
Bárbara V. L. Viana, Dyovanna C. Botelho, Thaís L. T. da Silva, Cleiton A. Nunes and
Sabrina C. Bastos

Os impactos produtivos e ambientais da utilização de 17--metiltestosternona em
nanopartículas na inversão sexual de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 747
Karla Larissa Nascimento Fabiano, Renan Rosa Paulino, Kátia Rodrigues Batista de Oli-
veira, Juliano Elvis de Oliveira, Adelir Aparecida Saczk and Priscila Vieira Rosa

Osteossarcoma primário em osso zigomático de cão: Relato de caso 748
Catarina Brenha Ribeiro, Gabriella Roberto Moraes and Antonio Carlos Cunha Lacreta Ju-
nior

Otimização da produção de lipase por Candida tropicalis utilizando azeite de oliva 749
Karen Santos Silva, Juliete Gomes de Lara, Angélica Cristina de Souza, Rosane Freitas
Schwan and Disney Ribeiro Dias

Otimização molecular de sulfonilureias com atividade antifúngica e atividade herbi-
cida limitada com potencial aplicação como aditivos na fermentação de silagem:
uma perspectiva MIA-QSAR 750
Adriana Cássia de Faria and Matheus Puggina de Freitas

Padrão colorimétrico de folhas de genótipos de batata-doce selecionados para uso
na alimentação humana 751
Orlando Gonçalves Brito, Valter Carvalho de Andrade Júnior, André Boscolo Nogueira da
Gama, Ariana Lemes da Costa, Jeferson Carlos de Oliveira Silva, Mannon Alice Santos de
Castro and Francisco Neres de Lima
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Padrões de diversidade da comunidade de aranhas (Aranae) em uma unidade de
conservação 752
Luiz Otávio Cortez, Arthur Setsuo Tahara and Julio Neil Cassa Louzada

PADRONIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO ALIMENTAR NO INÍCIO DO ESTÁ-
GIO LARVAL DE ZEBRAFISH 753
Aline Pereira Coli, Laís Teodoro Libeck and Luis David Solis Murgas

PADRONIZAÇÃO NAS TÉCNICAS DE REATIVAÇÃO EM LINHAGENS CE-
LULARES ONCOLÓGICAS 755
Erika Aparecida Oliveira, Wanderley José Mantovani Bittencourt, Christian Hirsch, Elaine
Maria Seles Dorneles and Ana Paula Peconick

Paradoxos do Estranho: a fascinação pelo grotesco em Demônios e A Causa Secreta756
Evandro A. Furtado and Dalva S. Lobo

Parâmetros genéticos e fenotípicos para produtividade, precocidade e teor de pro-
teína em grãos de soja. 757
Laurenia Pessoni, Adriano Bruzi, Carlos Pulcinelli, Elaine Batista, Gabriel Villela and Nel-
son Vilela

Parâmetros genéticos para características morfofuncionais de equinos da raça Man-
galarga Marchador 758
Felipe Souza, Marielle Baena, Renata Rocha, Eula Carrara, Renata Veroneze, Rilke Freitas,
Raquel Moura and Sarah Meirelles

Pelotização como técnica de condicionamento físico-químico para rejeito de minério
de ferro 759
Davi S Tavares, Pedro Henrique de C Borges, Aline O Silva, José Oswaldo Siqueira and
Marco Auréio C Carneiro

Percepção de Leishmaniose Visceral na população de Varginha-MG 760
Camila Carvalho, Mirian Braz and Christiane Rocha

Perfil de susceptibilidade a antimicrobianos de Staphylococcus aureus isolados de
mastite bovina do Estado de Minas Gerais 762
Rafaella Silva Andrade, Dircéia Aparecida Costa Custódio, Aline Leandra Carvalho Ferreira,
Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira, Fernando Nogueira de Souza and Elaine Maria
Seles Dorneles

Perfil microbiano e sensorial de cafés fermentados (Coffea arabica L.) pelo proces-
samento semi-seco em diferentes altitudes 763
Pâmela Mynsen Machado Martins, Nádia Nara Batista, Maria Gabriela da Cruz Pedrozo
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Miguel da Cruz Pedrozo Miguel, José Augusto Oliveira Naves, João Batista Pavesi Simão
and Rosane Freitas Schwan

Perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos de uma cidade do sul de Minas Gerais764
Rafaela Guimarães, Lara Vilar, Tamyres Valim, Flávia Fonseca Lage, Andrezza Fernanda
Santiago, Camila Melo, Laura Porto and Isabela Castro

Performance da precipitação estimada por satélite para o município de Lavras,
Minas Gerais 765
Rubens Junqueira, Jhones Amorim and Marcelo Viola

Plataformas digitais de educação: instrumento de apoio ao ensino e aprendizagem
da prática leitora 766
Thaís de Castro Casagrande and Ilsa do Carmo Vieira Goulart

Pneumonia e Leptomeningite Granulomatosa por Cryptococcus sp. em Cão 767
Daniella Corrêa Abdalla, Ana Carpio Espinosa, Marcus Vinicius Lima Nunes, Letícia Salla
de Souza, Ivam Moreira de Oliveira Junior and Mary Suzan Varaschin

Poesia primeira: a recepção crítica dos primeiros poemas de Vinicius de Moraes 768
Alice Batista and Rodrigo Barbosa

Política ambiental e transferência de renda: uma análise do Programa Bolsa Verde 769
Juliana Costa Chaves, Kreicy Mara Teixeira, Anelisa de Assis Campos, Ana Lúcia Maria
Miranda and Thiago Rodrigo de Paula Assis

Por que Marx se recusava a dar receitas para as cozinhas socialistas do futuro? 770
José Monserrat Neto and Amaro Fleck

Potencial de progênies de feijão preto visando aumento do tamanho dos grãos. 784
Everton da Silva Cardoso, Lorena Caroline Dumbá Silva, Julio Augusto de Castro Miguel,
Reberth Renato da Silva, Leticia Prada Miranda and Vinicius Quintão Carneiro

Potencial inseticida de diferentes óleos essenciais para o controle da Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae) 785
Bianca Morais de Souza and Khalid Haddi

Potencial uso de iscas em combinação com inseticidas para o manejo de Zapriothrica
salebrosa Wheeler em passifloraceae 786
María Pineda

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA E SEUS DIÁLOGOS COM A FORMA-
ÇÃO HUMANA 788
Amanda Naves Rodrigues and Vanderlei Barbosa
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: contribuições da pesquisa-
formação 789
Ana Maria da Silva Buda and Francine de Paulo Martins Lima

Predição da densidade básica da madeira por meio de validação independente de
modelos baseados em espectros do infravermelho próximo (NIR) 790
Emilly Brito, Emanuella Pimenta, Paola Gomes, Fernanda Ramalho and Paulo Hein

Predição de macronutrientes via fluorescência de raios-X portátil (pXRF) em solos
dos Tabuleiros Costeiros 791
Renata Andrade, Wilson Missina Faria, Sérgio Henrique Godinho Silva, Luiz Roberto Gui-
marães Guilherme and Nilton Curi

Predição de parâmetros físicos, físico-químicos e sensoriais de bananas e mamões
por meio de imagens obtidas com smartphone 792
Maísa Azarias de Oliveira and Cleiton Antônio Nunes

Predição do teor de ferro disponível nos solos da fazenda palmital, Ijaci-MG, utili-
zando atributos de terrenos e PXRF 793
Luiza Maria Pereira Pierangeli

Prevalência de infecções por geo-helmintos em comunidades brasileiras: uma revisão
sistemática 794
Cristiane Aparecida Moreira Mesquita, Mariana Almeida Torquete, Mirian Silvia Braz, Jo-
ziana Muniz de Paiva Barçante, Thales Augusto Barçante, Antônio Marcos Guimarães and
Christiane Maria Barcellos Magalhães da Rocha

Primeira descrição e sequenciamento completo de genoma de Pseudochrobactrum
sp. isolado no Brasil 795
Carine Rodrigues Pereira, Andrey Pereira Lage, Vasco Ariston de Carvalho Azevedo and
Elaine Maria Seles Dorneles

PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA DE ALU-
NOS E ALUNAS COM SURDEZ 796
Jocione Aparecida Marmontelo and Rosana Maria Mendes

PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DE UM INSTRUMENTO
PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM TE-
RAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR SOBRE A PERCEPÇÃO
DO CUIDADOR 797
Hellen Custódio Machado, Marina Martins Daniel, Sarah Leão Fiorini de Aguiar and Lívia
Ferreira Garcia



50

Produção de lacase por Penicillium brevicompactum 798
Clara Resende de Souza Castro and Cristina Ferreira Silva E Batista

Produção e caracterização de filmes compostos por nanocelulose vegetal e bacteriana799
Thiago Moreira Cruz, Douglas Lamounier Faria, Adriano Reis Prazeres Mascarenhas, João
Moreira Neto, Lourival Marin Mendes and Gustavo Henrique Denzin Tonoli

Produtividade comercial de híbridos de abobrinha italiana 800
Maria Elisângela Ferreira de Oliveira, Jeferson Carlos de Oliveira Silva and Valter Carvalho
de Andrade Júnior

Produtividade do cafeeiro em área contaminada por Meloidogyne exigua 801
Letícia Mendes Pinheiro, Gladyston Rodrigues Carvalho, André Dominghetti Ferreira, Vini-
cius Teixeira Andrade, Isaías dos Santos Silva and Túlio de Paula Pires

Produtividade do morangueiro semi-hidropônico em função da combinação de dife-
rentes proporções de solução nutritiva e água. 802
Mariana Gontijo and Adriano Valentim Diotto

PROFESSORES BISSAU GUINEENSES DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUA
COMPREENSÃO DE IDENTIDADE DOCENTE 803
Avelino Vaz and Drª. Tania Regina de Souza Romero

Prognóstico de cães infectados com parvovírus canino 2 (CPV-2) 804
Tuane Ferreira Melo, Carine Rodrigues, Claudine Abreu, Grazielle Galinari, Érica Costa,
Elaine Dorneles, Ruthnéa Muzzi and Ana Paula Peconick

Projeto de um Conversor Formador de Rede com Filtro de Saída LCL 805
Franck Morais de Oliveira, Tainá Mendes Botelho and Silvia Costa Ferreira

Proposições para a Organização do Trabalho Pedagógico à Educação Física da Edu-
cação Infantil: Relações entre a Sociologia da Infância e a Teoria do Jogo 819
Letícia Barbosa, Fábio Reis and Luciene Andrade

Proposta de Síntese Multicomponente Catalisada por Magnetita 820
Larissa Silva, Sérgio Thomasi and Iara Carvalho

Proposta de uma nova abordagem para predic a o de ge^nero e idade de autores a
partir dos seus textos 821
João Pedro Morais

Propriedades do concreto produzido com resíduo de vidro temperado 822
Dayane Oliveira, Flávia Corrêa, Marina Merlo, Mateus Silva and Michael Thebaldi
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Prospecção e caracterização de miRNAs no genoma de Elaeis guineensis (Jacq.)
sob estresse de salinidade 823
Fernanda Ferreira Salgado, Letícia Rios Vieira, André Pereira Leão, Priscila Grynberg, Mar-
cos Mota Do Carmo Costa, Roberto Coiti Togawa, Carlos Antônio Ferreira de Sousa and
Manoel Teixeira Souza Júnior

Qual a melhor metodologia para extração de DNA do Baculovírus? 824
Fernando Mantouvane Lanza Souza, Ubiraci Gomes de Paula Lana, Amanda Nayê Guima-
rães Tavares, Amanda do Carmo Alves, Karine Silva de Carvalho, Thiago Trevisoli Agostini
and Fernando Hercos Valicente Valicente

Qualidade da carne de novilhos Nelore terminados com dietas a base de silagem de
espigas de milho (Snaplage) 825
Edmilson Heleno dos Reis Domingues, Gabrielli Fernanda da Costa, Priscilla Dutra Teixeira,
Marcio Ladeira and Thiago Fernandes Bernardes

Qualidade da Dieta no período gestacional: Associação com determinantes maternos826
Lahis Cristina Morais de Moura, Letícia Vitória Cunha Silva, Taynara Suelen de Paula,
Maria Luiza Prado Sant Anna, Lívia Castro Crivellenti and Lílian Gonçalves Teixeira

Qualidade da tora de Eucalyptus grandis visando o processamento mecânico 827
Michelly Casagrande Stragliotto, Dáfilla Yara Oliveira de Brito, José Yony Cricel Sima
Sánchez Cricel Sima Sánchez, José Tarcisio Lima, José Reinaldo Moreira da Silva and
Daiane de Moura Borges Maria

Qualidade de água em nascentes de região hidromineral de Minas Gerais 828
Jonas Faria Dionísio de Oliveira, André Luiz de Lima Domingos, Jefferson Ázara Cardoso
and Gilberto Coelho

QUALIDADE DE GRÃOS DE CULTIVARES DE CAFÉ ARÁBICA RESISTEN-
TES A FERRUGEM 829
Cesar Botelho, Flávia Gonçalves, Denis Nadaleti, Tharyn Reichel, Mário Resende and Jean
Silva

Qualidade em madeira serrada de Eucalyptus grandis 830
José Sánchez, Michelly Stragliotto, Dáfilla Brito, Daiane Maria and José Lima

QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE HÍBRIDOS DEMILHO ORIUN-
DOS DE SRR 831
Júlia Carvalho Costa, Adriano Teodoro Bruzi, Karina Barroso Silva, Carlos Eduardo Pulci-
nelli, Guilherme Leite Dias Vilela and Antonio Henrique Fonseca de Carvalho
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Qualificação e Fortalecimento da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional no Contexto da Pandemia do Covid-19: interface universidade-sociedade832
Camila Maciente Souza, Milena Serenini Bernardes, Irina Sidoine Sossou, Paulo Afonso
Parreira Júnior, Carolina Chagas and Maysa Helena de Aguiar Toloni

Quantificação de compostos fenólicos em cachaças envelhecidas em tonéis de carva-
lho (Quercus sp.) com diferentes intensidades de tosta 833
Richard Bispo Barbosa, Maria Das Graças Cardoso, Wilder Douglas Santiago, Renan Elan
da Silva Oliveira and Gabriela Fontes Alavarenga

QUANTIFICAÇÃO DE METAIS EM CACHAÇAS ENVELHECIDAS 834
Renan Elan da Silva Oliveira, Maria Das Graças Cardoso, Wilder Douglas Santiago, Gabri-
ela Fontes Alvarenga and Richard Bispo Barbosa

QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA TOTAL DA FERMENTAÇÃO EM ESTADO
SÓLIDO DE Pleurotus ostreatus 835
Danilo José Machado De Abreu, Hanna Elísia Araújo de Barros, Juliana Pinelli, Eduardo
Valério de Barros Vilas Boas, Elisângela Elena Nunes Carvalho and Roberta Hilsdorf Piccoli

Queimadas reduzem a riqueza de espécies de ácaros foréticos na Floresta Amazônica836
TaÍs Helena Rodrigues, Lívia Audino, Filipe França, Laís Maia, Julio Louzada and Leopoldo
Bernardi

RACISMO, HISTÓRIA E MEMÓRIA NA PEÇA “TRAGA-ME A CABEÇA DE
LIMA BARRETO”. 837
Maria Resende Lino and Roberta Franco

Receptor de quitina CERK1 na resposta de defesa em plantas de Coffea arabica
inoculadas com Hemileia vastatrix 838
Mariana de Lima Santos, Mário Lúcio Vilela de Resende, Bárbara Alves dos Santos Ciscon,
Natália Chagas Freitas, Matheus Henrique de Brito Pereira, Tharyn Reichel and Sandra
Marisa Mathioni

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA ESTIMATIVA DA UMIDADE EM CA-
VACOS DE MADEIRA POR MEIO DA ESPECTROSCOPIA NO NIR 839
Evelize Aparecida Amaral, Luana Maria dos Santos, Paulo Ricardo Gherardi Hein and Na-
talino Calegário

Redes neurais artificiais para predição da densidade básica de madeira de Eucalyp-
tus spp. utilizando espectroscopia no NIR 840
Luana Maria dos Santos, Evelize Aparecida Amaral, Paulo Ricardo Gherardi Hein and Na-
talino Calegario
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Reflexões acerca da produção de um MOOC voltado para formação de professores 841
Paula Terra and Patrícia Almeida

Reflexões sobre a alimentação em tempos de COVID-19: Live Comer Pra Quê? 842
Paula Bernardes Machado, Joana Guimarães Rodrigues, Elliz Celestrini Mangabeira, Amá-
bela de Avelar Cordeiro, Maysa Helena de Aguiar Toloni and Carolina Martins dos Santos
Chagas

Reflexões sobre as concepções de natureza a partir do filme "Onde sonham as
formigas verdes": contribuições na formação de professores. 844
Pollyana Cristina Alves Cardoso, Andiara Aparecida Sousa, Karen Luz Burgoa Rosso and
Antonio Fernandes Nascimento Junior

Reflexões sobre as tendências da Educação Ambiental a partir das obras de Tarsila
do Amaral na formação de professores 848
Carolina Souza Oliveira, Ana Amélia Souza Melega, Gustavo Henrique Alves Silva and Ma-
rina Battistetti Festozo

Regularização de torres de telecomunicações: discussões acerca das competências
municipais para legislações urbanísticas e ambientais à luz dos serviços essenciais854
Debora Cristiana Nogueira Del Pino and Rosângela Alves Tristão

Relação entre as habilidades de comer com atenção plena e atividades de autocui-
dado com controle glicêmico e qualidade de vida de sujeitos com diabetes tipo
2 860
Mariah Figueiredo, Lívia Ferreira and Marcella Consoli

Relação entre sintomas de ansiedade e depressão e comportamento alimentar de
estudantes universitários de Instituições Federais de Ensino de Minas Gerais 861
Isabela Silva, Carolina Chagas and Lívia Ferreira

Relato de caso: Polioencefalomalacia em um ovino 862
Ana Luisa Mendes dos Santos, Laís Maria Viana, Larissa Florêncio Assis, Hugo Shisei
Toma, Adriana de Souza Coutinho and Franciele de Sá Alves

Relato de caso: Síndrome da Hiperestesia em Felino 863
Lara Garcia Costa, Paula de Melo Arruda and Rodrigo Bernardes Nogueira

Renda Básica e a acusação de caronismo dentro da estrutura familiar. 864
Cliciele Rosa Santos

RESISTÊNCIA GENÉTICA NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA 873
Nelson Júnior Dias Vilela, Adriano Teodoro Bruzi, Carlos Eduardo Pulcinelli, Gustavo San-
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tos Carvalho, Laurenia Oliveira Pessoni and Júlia Carvalho Costa

Resposta biológica de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) alimentada
com a presa Selenothrips rubrocinctus (Thysanoptera: Thrypidae) criada em
roseira 874
Jailma Rodrigues dos Santos, Marvin Mateo Pec Hernandez and Brígida Souza

Respostas anatômicas e crescimento de plantas de cana-de-açúcar expostas a alta
pressão parcial de CO2 e seca 875
Zulma Catherine Cardenal Rubio, Paulo Alves Linhares, Antonia Almeida da Silva, Maria
Goulart Souza and Paulo Ribeiro Marchiori

Ressonâncias críticas e espaços vazios: Técnica Klauss Vianna para uma experiência
autorreflexiva da semiformação docente 876
Karen Raíssa Nunes and Luciana Azevedo Rodrigues

REUTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE AREIA DE FUNDIÇÃO NO BRASIL E NO
MUNDO 877
Tamires Gonçalves Barbosa and Andre Geraldo Cornelio Ribeiro

Revestimento de poli álcool vinílico e hidroxipropil metilcelulose em papel sack
Kraft para produção de embalagens sustentáveis 882
Allan de Amorim dos Santos, Lays Camila Matos, Alisson Farley Soares Durães, Maressa
Carvalho Mendonça, Joyce Christina da Silva and Gustavo Henrique Denzin Tonoli

REVESTIMENTODE SEMENTES DEMILHO COMPOLIMERO E SEUS EFEITO
NA GERMINAÇÃO 883
Márcio Antônio Pereira do Carmo, Heloísa Oliveira Dos Santos, Juliano Elvis de Oliveira
and Everson Reis Carvalho

Revisão sobre técnicas de remoção de fósforo das águas residuárias 884
Juliano Siqueira, Samantha Alencar, Thiago Ramos, Luciene Siniscalchi and Paula Asse-
many

Ritual de acasalamento e reprodução de Doru luteipes (Dermaptera: Forficulidae) 885
Letícia P. Silva and Rosangela C. Marucci

Roteamento para redes oportunistas baseado em pontos de encontro e perfil relativo
do destinatário 886
Márcio L. Santo and Tales Heimfarth

Secagem de madeira de Eucalyptus grandis em estufa convencional 887
Dáfilla Brito, José Sánchez, Michelly Stragliotto, Daiane Maria and José Lima
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Secagem de polpas de frutas do cerrado em leito de jorro: desempenho da técnica
e qualidade funcional do produto. 888
Deyvid Henrique Braga, Isabele Cristina Bicalho and Iara Hernandez Rodriguez

Seleção de cepas de Bacillus thuringiensis para o controle de lepidópteros-praga 889
Thiago Agostini, Amanda Tavares, Amanda Alves, Fernando Souza, Karine Carvalho and
Fernando Valicente

Seleção de cepas de Bacillus thuringiensis para o controle de Spodoptera erida-
nia (Cramer), Spodoptera cosmioides (Walker) e Spodoptera frugiperda(Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae) 890
Amanda Do Carmo Alves, Karine Silva de Carvalho, Thiago Trevisoli Agostini, Amanda
Nayê Guimarães Tavares, Fenando Mantouvane Lanza Souza and Fernando Hercos Valicente

Seleção de genótipos de batata-doce de polpas com diferentes colorações visando
biofortificação genética 891
Jeferson Carlos de Oliveira Silva, Maria Maria Elisângela Ferreira de Oliveira, Mannon
Mannon Alice Santos de Castro, Alysson Alysson Gomes Pereira, Aline Aline dos Santos
Zaqueu, Bianca Bianca Abreu de Souza, Camila Camila Xavier Damasceno, Julia Julia de
Almeida Antunes, Olrlando Orlando Gonçalves Brito and Valter Valter Carvalho de Andrade
Junior

Seleção de genótipos de batata-doce para composição paisagística 892
Mariana Cruz de Souza, Jeferson Carlos de Oliveira Silva, Maria Elisângela Ferreira de
Oliveira, Michele Valquíria dos Reis and Valter Carvalho de Andrade Júnior

Seleção de genótipos de batata-doce via melhoramento genético participativo 893
Ariana L. da Costa, André W. Barata-Silva, André B. N. da Gama, Carlos Henrique de
Souza, Jeferson Carlos de O. Silva, Breno José O. Terra, Orlando G. Brito and Valter C.
de Andrade Júnior

Serviços Municipais de Água e Coprodução do Bem Público: estudo em um muni-
cípio de pequeno porte no Sul de Minas 894
Érica Aline Ferreira Silva Yamamoto and José Roberto Pereira

Simulação computacional do escoamento de ar em um túnel de congelamento rápido:
avaliação influência da implantação de aletas no domínio. 896
Paula Giarolla Silveira, Jefferson Luiz Gomes Corrêa, Roney Alves da Rocha and Irineu
Petri Júnior

Simulação de crescimento do camarão cinza (Litoepnaeus Vannamei) através da
função de Michaelis-Menten generalizada considerando a heterocedasticidade do
peso ao longo do tempo 898
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Carlos Antônio Zarzar, Izabela Regina Cardoso de Oliveira and Tales Jesus Fernandes

Simulações de Eventos Futuros de Seca para o Bioma do Pantanal 899
Vinicius Silva and Carlos Mello

Simulador de Navegação Odométrica em Plataforma MATLAB® 900
Victor Hugo L. Pereira, Felipe O. Silva, Gabriel A. S. Ferraz, Gustavo S. Carvalho, Alysson
A. Fernandes and Rogério M. Filho

SÍNTESE DE CHALCONAS: ESTUDO DE MODULADORES DE PROTEASES
QUE ATUAM NA MANUTENÇÃO DA HEMOSTASIA. 910
Matheus Henrique Silva, Silvana Marcussi and Sérgio Thomasi

Síntese de óxidos de ferro com nióbio e lantânio para oxidação de compostos orgânicos911
Larissa Emilly Chagas Pereira and Mário César Guerreiro

Síntese multicomponente de hexaidroquinolinas e o seu nanoencapsulamento em
ciclodextrinas: Como melhorar a biodisponibilidade e fotoestabilidade de fármacos912
Débora da Silva Maculan Fernandes and Sérgio Thomasi

Sistema computacional para cálculo automatizado de teste tetrazólio em sementes
de soja 913
Érica Alves Marque Marafeli, Igor Chalfoun Pomarico de Souza and Joel Yutaka Sugano

Sobre o problema do mal no livro I do Diálogo sobre o livre arbítrio de Agostinho
de Hipona 914
André Salatiel dos Santos and Meline Costa Sousa

Soroprevalência de Anaplasma phagocytophilum em cães de um abrigo no município
de Lavras, Minas Gerais 925
Raisa A. E Bragança, Cristiane A. M. Mesquita, Blenda A. M. Ferreira, Elaine M. S.
Dorneles, Antonio M. Guimarães, Christiane M. B. M. da Rocha and Júlia A. G. da Silveira

Substituição da eCG por hCG na fertilidade de vacas Bos indicus lactantes subme-
tidas a IATF 926
Laís Reis Carvalho, Luiz Manoel Souza Simões, Lucas Araujo Lemos, Vitor Lopes Souza
Rodrigues, Melissa Sanches Mongelli, Samuel Volpe Souza and José Nélio Sousa Sales

Suplementação de Lactococcus lactis em pacientes adultos com apneia obstrutiva
do sono (SAOS) 927
Luiz Gustavo Dos Santos, Camila Maria de Melo, Lidia Lopes Pereira and Andrezza Fer-
nanda Santiago



57

Suplementação de proteína degradável e não degradável no rúmen em dietas de
baixa qualidade para vacas de corte durante o terço médio da gestação sobre o
desempenho da progênie 928
Luana Santos, Gabriel Damásio, Pedro Ferreira and Mateus Gionbelli

Susceptibilidade de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) à nematoides entomo-
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Prefácio

Anais do XXIX 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 da coordenação e da secretaria dos 43 Programas de Pós-Graduação
e das oito Unidades Acadêmicas.

O Congresso da Pós-Graduação é um momento importante para discutirmos assuntos relacionados
à Pós-Graduação e, principalmente, para a divulgação das pesquisas, com vistas à popularização dos
conhecimentos produzidos.

A 29ª edição do Congresso da Pós-Graduação tem como tema “A Ciência e Enfrentamento à
Pandemia”, contando com trinta e três palestras e duas mesas redondas definidas pelas Unidades
Acadêmicas. O Congresso da Pós-Graduação conta também com a submissão e com a apresentação
de trabalhos de todos os programas de Pós-Graduação da UFLA.

Nesta edição, os discentes participantes submeteram trabalhos científicos, nas modalidades resumo
simples, expandido ou artigo completo, além dos pitches de divulgação científica, com intuito de
melhorar a divulgação dos projetos desenvolvidos no âmbito dos Programas de na Pós-Graduação.
Essa divulgação faz parte de um dos compromissos da UFLA com a socialização e popularização
dos conhecimentos científicos produzidos na Instituição, a partir de seu alcance social, educacional,
cultural, político e econômico.

O processo de avaliação dos trabalhos foi realizado por comissões designadas pelas Unidades Aca-
dêmicas, compostas por discentes, docentes e/ou pesquisadores de pós-doutorado pertencentes aos
Programas de Pós-Graduação. Após o processo de avaliação, foram selecionados 622 trabalhos, que e
integram os Anais da 29ª edição do Congresso da Pós-Graduação. Para dinamizar o processo de soci-
alização das pesquisas, foi proposta a produção de pitches, que estão disponibilizados na plataforma
YouTube.

Estimular a divulgação e a popularização se configura como uma estratégia para a valorização dos
nossos pesquisadores, para o reconhecimento da qualidade da produção acadêmica institucional, para a
interação com a sociedade. Nesse sentido, externamos nossos agradecimentos a todos os colaboradores
que trabalharam e contribuíram para a realização do XXIX Congresso da Pós-Graduação, aos nossos
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bolsistas PROAT, aos servidores da PRPG, a todos os docentes da UFLA, aos bolsistas PNPD, as
Coordenadoras das secretarias integradas das Unidades Acadêmicas, as Coordenações e Secretarias
dos Programas de Pós-Graduação, além dos que ajudaram de forma direta e indireta. Manifestamos
nosso agradecimento também às agências CAPES, CNPq e FAPEMIG, pelo apoio financeiro concedido
aos pesquisadores.

Coordenação do XXIX Congresso da Pós-Graduação

Novembro, 2020
Lavras - MG
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 “Nudge" (termo da língua inglesa que significa “empurrão”) é um conceito 

também conhecido no Brasil como “Teoria do Incentivo". São pequenas sugestões 

contextuais destinadas a influenciar consciente ou inconscientemente os consumidores 

sem remover opções ou alterar o incentivo econômico - conhecida como arquitetura de 

escolha. Assim, o objetivo dessa pesquisa é evidenciar a aplicação dessa teoria no 

contexto de alimentos e bebidas, realizado por um levantamento bibliográfico através da 

consulta às principais bases de dados de circulação internacional (Web of Science e 

Science Direct), com as palavras-chave: nudge; sensory; consumer behavior; perception; 

emotional response. O conceito e a aplicação de nudges podem ser estendidos a sugestões 

contextuais relacionadas a sensorial, projetadas para modular não apenas a ingestão de 

alimentos ou o comportamento relacionado à escolha e compra de alimentos, mas também 

a percepção do consumidor ou seu comportamento emocional. Essas sugestões sensoriais 

contextuais podem ser divididas em: visual, auditiva, olfatória, toque e a junção de todas 

(multissensorial). Sugestões visuais de contextos ambientais e embalagens podem diferir 

em cores, tamanhos, formas, padrões de exibição, iluminação e peso do recipiente. Sons 

de fundo, sejam peças musicais, ruídos ou diálogos, podem alterar a percepção, o gosto e 
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o comportamento do consumidor em relação a alimentos e bebidas. Também, os aromas 

ambientais, podem afetar as experiências dos clientes, incluindo a qualidade percebida 

dos alimentos e bebidas, tanto em restaurantes, bares, como em mercados. Há vários 

fatores que influenciam a percepção do toque da mão: relacionados ao produto, 

relacionados ao consumidor (demográficos, fisiológicos e psicológicos) e fatores externos 

à interface (embalagem, contêiner e talheres). Destaca-se esse conceito, já muito 

utilizado, para influenciar escolhas mais saudáveis “health life” na área de alimentos e 

bebidas, como cereais, produtos veganos, sorvete e sucos de frutas naturais, alterando o 

ambiente de venda e influenciando seus consumidores com as mudanças na iluminação 

do local, exibição em prateleiras (visão do olho), rótulos com informações nutricionais 

em destaque, embalagens chamativas e agradáveis. Sensory nudges é, portanto, um 

conceito novo em alimentos e bebidas, mas que possui um futuro promissor para expandir 

o conhecimento do comportamento do consumidor. 
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Palavras-chave: Forrageamento, formigas cortadeiras, praga florestal.  

As formigas cortadeiras são insetos sociais que cultivam e se alimentam de fungos 

simbiontes. O cultivo do fungo é feito com uso de folhas frescas, fazendo com que as 

formigas necessitem manter a oferta de folhas ao longo do ano, muitas vezes buscando 

recursos a longas distancias. A exploração do ambiente e transporte das folhas são feitas 

por meio de trilhas de forrageamento, que apresentam tamanhos variados. A busca por 

recurso pode apresentar dificuldades tais como: desidratação em condições adversas de 

temperatura e umidade e também a ataques de inimigos naturais. Por isso, a abertura de 

galerias subterrâneas que formem olheiros mais distantes do ninho e mais próximos dos 

recursos aumenta a chance de sucesso do forrageamento. Porém, pouco se sabe da 

relação entre o tamanho do formigueiro e a distância dos seus olheiros ativos em relação 

ao ninho. A principal hipótese é que os ninhos maiores apresentam olheiros ativos 

(aqueles com trilhas de forrageamento ativas) mais distantes e mais próximos dos 

recursos. O objetivo do trabalho foi avaliar a se o tamanho dos ninhos de Atta sexdens 

influencia na distância dos olheiros ativos (aqueles com trilhas de forrageamento ativas) 

em relação à sede nos formigueiros. Foram selecionados 60 formigueiros em plantio de 

eucaliptos no bioma Mata Atlântica, e durante atividade de forrageamento, identificados 

os olheiros ativos e medida a distância desse até o ninho. O tamanho do formigueiro foi 

mensurado pela área da terra solta (m²). A variável distância do olheiro ao ninho foi 

relacionada com a área do formigueiro com modelos lineares generalizados utilizando o 

software R. Formigueiros maiores apresentam olheiros ativos mais distantes (p <0.001). 

Colônias maiores têm maior quantidade de formigas e maior capacidade de escavar 

túneis mais distantes do ninho para se aproximar dos recursos, possibilitando as 

formigas evitar de caminharem nas trilhas expostas, ao contrário dos ninhos menores. O 

conhecimento sobre a distância do olheiro em relação ao monte de terra solta é 

extremamente importante para conhecer a dinâmica de forrageamento das formigas 

cortadeiras, além de possibilitar a adoção de medidas mais assertivas para o combate 

dessa importante praga florestal.   
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Resumo. Esta pesquisa tem como finalidade investigar como a proibição do 
incesto se articula no aparelho psíquico a partir da teoria freudiana. Visto que a 
proibição do incesto trata-se de um fenômeno social, para atingir o objetivo 
dessa pesquisa foi necessário partir de estudos antropológicos para 
conseguirmos alcançar uma via segura entre o social e o psíquico, via essa que 
desemboca no mecanismo da repressão, o que nos leva à tentativa de 
compreender a evolução do mecanismo da repressão e suas mudanças ao 
longo da teoria freudiana.  

 

Abstract. The purpose of this research is to investigate how the prohibition of 

incest could be articulated in the psychic apparatus in the context of Freudian 

theory. Since the prohibition of incest is a social phenomenon, to reach the 

objective of this research it was necessary to start from anthropological studies 

in order to achieve a safe way between the social and the psychic. This way 

ends in the mechanism of repression, which leads us to an attempt to 

understand the evolution of the mechanism of repression and its changes along 

of Freudian theory.  
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Introdução 

Para conseguir atingir o objetivo dessa pesquisa, que é compreender como a proibição 

do incesto se articula no aparelho psíquico, é necessário ter em vista que essa proibição 

é um fenômeno social, o que nos leva à assimilá-lo a partir de uma visão antropológica 

para conseguir entender como ele poderia se dar no aparelho psíquico. Logo, por tratar-

se de um estudo que abrange tanto a questão social quanto a psíquica, escolhi, então, 

compreender tal ponto de vista a partir de um autor que tenta apreender a vida sexual 

das sociedades consideradas selvagens através da antropologia e fazendo relações com 

teorias da psicanálise, área de pesquisa pela qual o autor era influenciado, ao mesmo 

tempo em que tecia árduas críticas a ela. O autor em questão é o antropólogo Bronislaw 

Malinowski. 

A meu ver, por conta desse elo entre o social e o psíquico em relação ao conceito 

a ser estudado, seria conveniente analisá-lo de forma tão estrita em relação as duas 

linhas de pesquisa, a social e a psíquica, por isso escolhi me deter principalmente em 

sua obra Sexo e repressão na sociedade selvagem, já que esta teria exatamente por 

objetivo algo próximo àquilo que se trata de articular aqui. 

 

Materiais e métodos 

Sexo e repressão na sociedade selvagem trata-se de uma pesquisa de campo que 

Malinowski fez com comunidades dos ilhéus de Trobriand (um arquipélago na costa 

oriental da Nova-Guiné), lá o autor descobre uma estrutura familiar diferente da 

europeia:  

Estes nativos são matrilineares, isto é, vivem numa ordem social em 

que o parentesco é contado somente através da mãe e a sucessão e a 

herança descem na linha feminina. Isto significa que o rapaz ou a 
moça pertencem à família, ao clã e à comunidade da mãe e não é do 

pai, mas do tio materno ou da tia materna, respectivamente, que a 
criança herda suas posses. [Malinowski 1927, p. 19] 

A partir dessa descoberta, o autor tenta entender como funcionaria o complexo 

de Édipo nessa cultura que possui uma estrutura diferente da descrita por Freud em suas 
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obras. Através de suas pesquisas nesse sentido, Malinowski depara-se com a questão do 

tabu do incesto, que no caso dessa organização familiar, o mais rígido que encontramos 

é na relação entre irmãos, eles não podem ter nenhum tipo de relações amigáveis.  

Se, como vimos, o marido não pertence ao clã da mulher, e como se trata de uma 

família matrilinear, logo os indivíduos que representam maior perigo para a lei da 

exogamia seriam os irmãos e tios; eles são os chefes das famílias, o pai na realidade não 

entraria nessa lei, porém acaba tornando-se uma regra o prolongamento da proibição do 

incesto também em relação ao pai, simplesmente pelo fato de não ser considerado 

correto o pai ter relações sexuais com a filha de sua mulher; mas claro que isso não 

significa que não ocorra o incesto entre pai e filho(a). 

A conclusão a que Malinowski chega é a de que, mesmo tendo uma estrutura 

familiar diferente da descrita por Freud no complexo de Édipo, ainda assim, o complexo 

é válido, segundo o autor, ele apenas precisaria ser mais flexível para poder agregar a 

todas as estruturas familiares possíveis. 

Para confirmar sua teoria sobre o avunculato modificar a estrutura do complexo 

de Édipo freudiano, Malinowski ficou interessado em investigar sobre os sonhos 

incestuosos, e o que ele descobriu foi que sonhos incestuosos raramente ocorriam com a 

mãe, mas sim com a irmã, já que esta é o maior impedimento na cultura dos Trobriands, 

e que a maioria dos homens se sentiam envergonhados e perturbados por terem esse tipo 

de sonho.1 Nas palavras de Malinowski: “não há tentação no caso da mãe, há uma 

tentação violenta e fortemente reprimida com relação à irmã e uma proibição picante, 

não muito reprimida, no que respeita às mulheres do clã.” [Malinowski 1927, p. 71] 

É possível observar também essa diferença da constituição da exogamia na 

cultura Trobriand e na cultura europeia contemporânea através dos mitos e lendas, 

enquanto os mitos constitutivos das culturas contemporâneas ao abordarem a temática 

do incesto, a maioria dos casos são relatados entre pais e filhos, já os mitos e lendas da 

população Trobriand relatam casos de incesto entre irmãos.  

A temática do incesto sempre aparece em mitos e lendas e isso ocorre por sua 

estrita relação com os desejos reprimidos, o incesto é um desejo constitutivo de todos os 

indivíduos, não importa se o sonho é com a mãe ou com a irmã, a questão é o ato do 

                                                
1   Estou me referindo apenas aos sonhos dos homens, pois o antropólogo não entrevistou as mulheres. 
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incesto com o indivíduo que é mais interditado dentro da cultura em questão. Sobre 

isso, o autor escreveu: “A escola de Freud afirma além disso que o folclore relaciona-se 

especialmente com a satisfação de desejos reprimidos, mediante histórias de fadas e 

lendas.” [Malinowski 1927, p. 75] 

Nas pesquisas feitas por Malinowski é possível observar um sistema em que 

temos o desejo de um lado e as leis da cultura em oposição, entre essa equação 

encontra-se um mecanismo de defesa essencial para que o indivíduo consiga conviver 

em sociedade, a repressão. É nesse momento em que nos deparamos exatamente com a 

linha tênue (entre o social e o psíquico) do problema em questão, linha essa que nos 

mostra o lugar da proibição do incesto no psiquismo. Portanto, é preciso retomar a 

teoria freudiana para entender como se dá o mecanismo da repressão na constituição do 

aparelho psíquico e como ela atua em relação aos desejos. 

 

Resultados e Discussão 

Ao escrever o Projeto, em 1895, Freud acreditava que o mecanismo de defesa agia sob 

memórias reais de sedução que teriam ocorrido na infância, mas que só seriam 

entendidas e transformadas em angústia (por causa da excitação sexual que causa ao 

indivíduo) na puberdade, já que nesse momento Freud ainda acreditava que a 

sexualidade surgia apenas na puberdade.  

Apenas a partir da Carta 52, que Freud conclui que na realidade a repressão é 

direcionada a fantasias sexuais que o indivíduo produziu em sua infância, rompendo 

com a crença de que a sexualidade só surge na puberdade. Nas palavras de Caropreso e 

Simanke (2013): “A repressão atuaria sobre desejos, não sobre recordações objetivas”.  

Nesse momento da Carta 52 o que Freud chama de repressão é quando o 

“processo de transcrição dos traços mnêmicos poderia não ocorrer a uma parte do 

material representacional, caso isso resultasse em desprazer” [Caropreso e Simanke 

2013, p. 204]. Como, até então, Freud vinculava o sistema consciente com 

representações linguísticas, as representações reprimidas por serem afastadas do 

consciente não possuíam representações de palavras e não poderiam tornar-se 

“conscientes pela via normal do pensamento. (…) A repressão, segundo Freud, seria 

80



uma defesa patológica; a defesa normal.” [Caropreso e Simanke 2013, p. 204]. Portanto, 

nesse momento, Freud associa o inconsciente com o reprimido.  Nesse sentido, 

Caropreso e Simanke escrevem: 

As representações que permanecem integrando o sistema inconsciente 

seriam aquelas que não foram transcritas de acordo com suas relações 

verbais. Como, nesse momento, Freud chama de repressão a esse 

processo de falta de tradução, é possível dizer que sim: todas as 
representações que integram o sistema inconsciente encontram-se 

reprimidas. Portanto, o inconsciente, em sentido estrito, seria apenas 
uma parte do reprimido. [Caropreso e Simanke 2013, p. 205] 

Em sua obra A Interpretação dos sonhos de 1900, Freud reformula o que até 

então havia feito, adotando uma representação tópica do aparelho psíquico e 

modificando sua concepção de repressão, de forma que o inconsciente não possa mais 

ser apenas uma parte do reprimido. Retomemos então a argumentação do autor no 

capítulo VII de A Interpretação dos sonhos. 

Freud inicia o capítulo VII com um questionamento que é feito a ele, 

principalmente por outros autores, de que não seria possível interpretar o conteúdo dos 

sonhos, uma vez que ao elaborá-lo no estado de vigília a elaboração não seria fiel ao 

conteúdo onírico. Porém, Freud irá dizer que é justamente esse conteúdo que seria 

modificado ao relatar o sonho que é crucial para uma possível interpretação deste, já 

que se ele é modificado foi por apresentar um conteúdo de extrema importância para o 

indivíduo ao ponto de ter de sofrer a censura onírica. Essa deformação do sonho é 

chamada de elaboração secundária, por mais que possa parecer que ela ocorre de forma 

arbitrária, isso não é real, já que nada relativo ao sistema psíquico pode ocorrer de tal 

forma, tudo o que é pensado por mais desintencional que seja, na realidade se deu 

através de uma cadeia de pensamentos que já havia ocorrido anteriormente. Nesse 

sentido, Freud escreve: 

A interpretação dos sonhos pode começar aí. Ao solicitar que o 

narrador repita o sonho, eu lhe aviso que farei um esforço especial 

para solucioná-lo; logo ele protege, sob a pressão da resistência, os 

pontos fracos do disfarce do sonho, substituindo uma expressão 

reveladora por outra mais distante. Desse modo, chama a minha 
atenção para a expressão descartada. O empenho com que ele busca 

impedir a solução do sonho me permite inferir também o cuidado com 
que teceu o manto do sonho. [Freud 1900, p. 564] 
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Portanto, essa dúvida em relação à elaboração correta do sonho no estado de 

vigília é causada pela censura do sonho, que tem por objetivo o cerceamento dos 

pensamentos oníricos na consciência, utilizando de deslocamentos, substituições e a 

própria dúvida para alcançar tal fim. Essa dúvida não costuma ser questionada como um 

mecanismo de censura por sua sutileza, já que ela não costuma se dar diretamente ao 

que seria considerado como o elemento principal do sonho, ela apenas ataca os 

elementos que aparecem de forma lateral e parecem não ter grande importância para o 

indivíduo que teve o sonho. 

No caminho percorrido entre os pensamentos oníricos e o sonho, ocorre uma 

transmutação que é essencial para o conteúdo onírico final, os valores psíquicos do 

conteúdo sofrem uma subtração para poderem passar pela censura. Por isso a 

necessidade de desconsiderar a dúvida sobre a verdade do conteúdo do sonho, pois sua 

finalidade é justamente impossibilitar tal interpretação. Nas palavras de Freud:  

É justamente esse efeito da dúvida perturbadora da análise que a 

desmascara como um derivado e um instrumento da resistência 

psíquica. A psicanálise tem razão em ser desconfiada. Uma de suas 

regras é: qualquer coisa que perturbe o prosseguimento do trabalho é 
uma resistência. [Freud 1900, p. 566] 

Logo, a censura onírica ou resistência, é um produto do mecanismo da 

repressão, como é possível observar no processo de análise, quando o analista consegue 

fazer com que o paciente consiga se desvencilhar de um afeto desagradável, a censura é 

quebrada, consequentemente fazendo com que o paciente possa vir a se lembrar de seus 

sonhos. 

Mas, se muitas das vezes em que acordamos a resistência logo censura o sonho 

todo, nos dando a sensação de que não sonhamos, por que então a resistência já não 

censura todo o trabalho do sonho logo de uma vez? Para esta questão, Freud irá dizer 

que no estado de sono a resistência tem seu poder diminuído em relação ao estado de 

vigília, por isso acaba deixando elementos passarem no trabalho onírico, mas assim que 

o indivíduo acorda, seu poder é restabelecido novamente, podendo censurar todo o 

sonho. “O estado de sono possibilita a formação do sonho ao diminuir a censura 

endopsíquica.” [Freud 1900, p. 576] 

Segundo Freud, a censura poderia ocorrer de duas formas: 1- aproveitando a 

censura diminuída, é necessário então a transmutação de valores psíquicos dos 
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conteúdos em que as associações de conteúdos que possuem ligações profundas são 

substituídas por ligações superficiais, ou seja, a censura se volta apenas contra a ligação 

entre dois pensamentos; 2- quando a censura ataca diretamente os pensamentos 

modificando-os e o essencial passa a ser agora a ligação entre eles. Em ambos os casos, 

o que ocorre é o que Freud chama de deslocamento, que nada mais é do que essa 

substituição de valores psíquicos. 

Após explicar as objeções feitas, Freud passa então a pensar em como se daria a 

constituição tópica do aparelho psíquico: “O aparelho psíquico deve ser construído 

como um aparelho reflexo” [Freud 1900, p. 588]. Ao receber uma percepção, ela é 

recebida e gravada no aparelho psíquico como uma memória, que será denominada por 

Freud de “traço mnêmico”. Porém, assim como já foi apontado por Breuer, não seria 

possível o mesmo sistema que produziu a memória ser também o receptor da percepção 

do traço mnêmico, por isso, Freud atribui que cada atividade deve ser feita por um 

sistema diferente. Sendo assim, nas palavras do autor, o aparelho se constituiria da 

seguinte forma:  

suporemos que um sistema mais à frente no aparelho recebe os 

estímulos perceptivos, mas nada conserva deles, ou seja, não possui 

memória, e que por trás dele há um segundo sistema que transforma a 
excitação momentânea do primeiro em traços duradouros. [Freud 
1900, p. 588] 

Entre esses dois sistemas, o que recebe a percepção, ou consciente (Cs) e o que 

produz a memória, existem três outros sistemas, o sistema mnêmico, em que ocorre a 

associação dos traços mnêmicos, que irá tornar perceptível as ligações entre as 

percepções ao ser produzida a memória; em seguida o sistema inconsciente (Ics), pois é 

para lá que todas as lembranças vão, já que “são inconscientes em si mesmas” [Freud 

1900, p. 590], podendo ou não tornarem-se conscientes; por isso que em seguida temos 

o sistema pré-consciente (Pcs), pois é ele que possui acesso para o Cs, logo, todo o 

conteúdo Ics que irá tornar-se Cs, precisa passar pelo Pcs que irá modificá-lo antes de 

mandar para o Cs. 

A reformulação da repressão na Interpretação dos sonhos se passa da seguinte 

forma: existem duas formas de decurso da excitação, o processo primário, referente ao 

sistema inconsciente, “caracterizado pelo livre fluxo de quantidade” [Caropreso e 

Simanke 2013, p. 206]; e o processo secundário, que corresponde ao pré-consciente, 
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“caracterizado pela retenção de uma parte da excitação nas representações.” [Caropreso 

e Simanke 2013, p. 206] 

Desde o início do funcionamento psíquico o processo primário já se faz 

presente, já que ele é o responsável pela descarga de excitação do aparelho, já o 

processo secundário é estabelecido aos poucos, à medida que o processo primário vai 

sendo inibido. Porém, o processo secundário não consegue inibir totalmente o primário, 

pois como o processo secundário só foi estabelecido um tempo depois do primário, 

todas as representações anteriores ao processo secundário não foram inibidas e 

“continuariam submetidas ao processo primário.” [Caropreso e Simanke 2013, p. 206] 

Esse conjunto de representações, que são anteriores ao processo secundário, é 

dividido em dois grupos, um grupo é formado pelas representações que não causam 

desprazer para o pré-consciente e o outro grupo é formado por representações que 

causariam um desprazer tão grande que seria “impossível de inibir.” [Caropreso e 

Simanke 2013, p. 207] 

O objetivo de toda moção de desejo é tornar-se consciente, ou seja, atingir a 

satisfação. Tal também o objetivo das representações de desejos inconscientes, mesmo 

estes não tendo acesso ao pré-consciente.  

Por isso, esse sistema teria de fazer um esforço contínuo no sentido 

oposto para proteger-se contra a irrupção da exaltação oriunda do 

inconsciente – o que mais tarde, Freud vai chamar de contra-
investimento. [Caropreso e Simanke 2013, p. 207] 

Porém, nem sempre o mecanismo de contra-investimento teria êxito, e ao falhar 

em bloquear o sistema pré-consciente das representações inconscientes, leva a produção 

de desprazer. Para evitar o desprazer causado por tais representações, o aparelho tende a 

retirar  

o investimento pré-consciente dessa representação (...), e a mesma 

cairia sob o domínio do processo primário, tornando-se inconsciente e 

insuscetível de consciência. Esse processo de retirada de investimento 

de uma representação pré-consciente é agora definido como repressão. 
[Caropreso e Simnke 2013, p. 207, 208] 

Em relação à formação do sonho, seu processo tem início no sistema 

inconsciente, já que sua força motriz vem de lá, mas ele é formado no pré-consciente, 

onde ficam os pensamentos oníricos. Logo, durante o dia a censura é estabelecida e o 
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‘desejo do sonho’ não consegue acessar o pré-consciente, mas como dito anteriormente, 

ao dormir a resistência diminui, possibilitando a produção do sonho. Portanto, 

concluímos que o desejo pelo incesto, que dá origem aos sonhos incestuosos, também é 

originado no sistema inconsciente e impedido de se tornar consciente pela repressão. 

Nos concentremos então em compreender os conceitos de inconsciente e repressão e a 

ligação entre eles. 

Com a finalidade de compreender melhor a ligação entre os conceitos de 

repressão e inconsciente e analisando as obras  de 1915, A repressão e O Inconsciente, é 

notável a ligação entre a constituição do aparelho psíquico à repressão primordial, já 

que esse mecanismo está estritamente ligado à constituição do aparelho. Segundo 

Laplanche e Pontalis (1982), ele “está na origem das primeiras formações 

inconscientes,” o que nos leva à acreditar que é esse o lugar proveniente do tabu do 

incesto no psiquismo.  

Porém, o mecanismo da repressão primordial continuará como um conceito 

nebuloso por um bom tempo na obra freudiana, apenas em 1926 ao escrever a obra 

Inibição, sintoma e angústia, que Freud irá finalmente conseguir explicá-lo plenamente, 

vinculando o conceito “a vivências traumáticas originárias” [Caropreso e Simanke 

2013, p. 211].  

Contudo, essa conclusão só pôde ser alcançada por conta da reformulação de 

duas teorias, a nova teoria pulsional descrita por Freud em 1920 em sua obra Além do 

princípio do prazer. Essa ‘nova’ pulsão, a pulsão de morte, seria, como diz Monzani em 

sua obra Freud, o movimento de um pensamento, o cerne do inconsciente. Essa nova 

teoria pulsional acarretou em mudanças para certos aspectos da teoria freudiana, 

inclusive para o enriquecimento da teoria da repressão; a pulsão de morte tem um papel 

de extrema importância na constituição dos processos psíquicos dos indivíduos, por 

mais ‘silenciosa’ que ela seja, diferentemente das pulsões de vida, nos parece que é ela 

quem realmente conduz o aparelho.  

E também pela reformulação da teoria do aparelho psíquico na obra O Eu e o 

Isso de 1923. Freud percebe a necessidade de uma reformulação, já que sua primeira 

tópica não é mais suficiente para explicar certos aspectos dos quais ele se depara na 

clínica e principalmente pela instauração de sua nova teoria pulsional. Sendo assim, 
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Freud formula sua segunda tópica nomeando mais três instâncias psíquicas (Eu, Isso e 

Supereu), que irão agregar aos três processos psíquicos descritos na primeira tópica (Cs, 

Pcs e Ics). 

Por fim, como já dissemos anteriormente, apenas em 1926, ao escrever a obra 

Inibição, sintoma e angústia, Freud irá conseguir compreender plenamente o mecanismo 

do repressão primordial. Mas, primeiramente, é necessário ressaltar que essa obra possui 

como pano de fundo a obra O trauma do nascimento: e seu significado para a 

psicanálise, publicada em 1924 por Otto Rank.  

O Trauma do Nascimento, obra que Rank dedicou a Freud, foi também a obra 

em que o autor acabou rompendo com o movimento psicanalítico da época. Rank 

acompanhou durante um longo tempo o debate incitado por Freud, no círculo vienense 

de psicanálise, sobre o  nascimento ser uma fonte de angústia, e escreveu O Trauma do 

Nascimento como uma forma de se aprofundar no tema, porém a obra não foi bem 

recebida, pois o autor propunha mudanças à pratica da psicanálise: Freud considera o 

nascimento como fonte de angústia, porém acredita que a fonte da neurose é sexual; já 

Rank acredita que até mesmo a neurose possui sua fonte no trauma do nascimento. 

Levando Freud a escrever, em Inibição, sintoma e angústia, sobre seu ponto de vista do 

ato do nascimento como fonte de angústia, o que acaba culminando em uma crítica à 

Rank. 

Rank explica como observou em inúmeros casos clínicos a reprodução do 

nascimento nas análises, tanto que era comum os pacientes expressarem que  sentiam 

como se estivessem “nascendo novamente”, o autor explica que era como se o processo 

da análise imitasse o período da gestação e sua conclusão o parto em si, ou seja, a 

separação do corpo da mãe. Portanto, essa fantasia criada na análise, nada mais era do 

que uma repetição do parto real do indivíduo.  Nas palavras de Rank:  

Em uma série de análises concluídas de forma bem-sucedida, chamou 

minha atenção o fato de que, na fase final, o processo de cura se 

refletia com muita regularidade no inconsciente, na forma simbólica e 
bastante conhecida do nascimento. […] E, assim, a análise se revela, 

em última instância, como sendo a realização ulterior do trauma, ainda 
não completamente superado, do nascimento. [Rank 1924, p. 26, 27] 

Por não ter sido superado e por se tratar de um trauma, logo o traço de memória 

do nascimento é reprimido. Se o trauma do nascimento é o primeiro traço de memória a 
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ser reprimido, chegamos então ao ponto de origem do mecanismo da repressão, e em 

contrapartida, Rank lança a hipótese de a própria memória ter sua origem no mecanismo 

da repressão. Sendo assim, o autor chega na seguinte conclusão: “todas as recordações 

infantis podem, de certa forma, ser consideradas como ‘recordações encobridoras’” 

[Rank 1924, p. 29] e isso se deve pelo fato de que tais lembranças, através do método da 

associação livre, levariam à recordação da mais penosa de todas, a do trauma do 

nascimento. Levando em conta a hipótese dada por Rank e sua última conclusão, 

alcançamos o seguinte termo: por um lado a memória é atraída por esse mecanismo da 

repressão, ou como é chamado pelo autor ‘recalcamento primitivo’, e por outro ela 

acaba sendo “reproduzida posteriormente, a título de substituição daquilo que é 

realmente reprimido – o trauma primitivo.” [Rank 1924, p. 30] 

Tendo em vista essas novas descobertas sobre o ato do nascimento ser a primeira 

angústia sentida pelos indivíduos e que, inclusive, para Rank continua sendo a fonte de 

todas as angústias e neuroses não só na infância, mas também na fase adulta. Freud, 

então, escreve sua própria obra sobre o assunto, uma obra que tem por objetivo tentar 

entender o papel da angústia nas neuroses e sua relação com os sintomas, mas que, o 

desenrolar de suas investigações, culminará na compreensão mais aprofundada da 

repressão primordial. 

 

Conclusão 

Portanto, é possível inferir que, o inconsciente é o primeiro sistema psíquico, os demais 

só são instituídos nos indivíduos a partir de um desdobramento deste. Por isso, certas 

representações estão presentes no âmago do Ics, já que estas foram as primeiras 

representações adquiridas em um momento em que ainda não haviam sido estabelecidos 

os demais sistemas. Portanto, o mecanismo da repressão primordial está estritamente 

ligado à constituição do aparelho psíquico, pois ele “está na origem das primeiras 

formações inconscientes” [Laplanche e Pontalis 1982, p. 435], o que nos leva a suspeitar 

que é esse o lugar  do tabu do incesto no psiquismo. 
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Abstract. Among the various themes addressed by Tomás de Aquino in his great                         
work, we can highlight his epistemological reflection present in the Treatise on Man                         
contained in the first part of the Sum of Theology. Therefore, we must go a certain                               
way in order to understand the theory that Tomás presents regarding human                       
knowledge along the aforementioned section. That is why it is necessary to elucidate                         
each aspect of the intellectual process described and presented by Tomás, starting                       
from the identification of an intellectual power in the soul and seeking its mode of                             
operation and, of course, trying to find out how the habitus is fundamental for                           
understand this process.  

Keywords: Science, habitus, intellect.  

Resumo. Dentre as várias temáticas abordadas por Tomás de Aquino em sua magna                         
obra, podemos destacar a sua reflexão epistemológica presente no Tratado Sobre o                       
Homem contido na primeira parte da Suma de Teologia. Para tanto, devemos                       
percorrer um certo caminho a fim de compreender a teoria que Tomás apresenta a                           
respeito do conhecimento humano ao longo do recorte supracitado. É por isso que se                           
faz necessário a elucidação de cada aspecto do processo intelectivo descrito e                       
apresentado por Tomás, partindo da identificação de uma potência intelectiva na                     
alma e buscando seu modo de operação e, claro, procurando encontrar de que                         
maneira o habitus é fundamental para entender esse processo.  

Palavras-chave: Ciência, habitus, intelecto.  

Introdução  

O objeto de estudo abordado no presente trabalho consiste em uma das possíveis concepções para               

o termo scientia dentro do pensamento de Tomás de Aquino. Após a leitura do artigo As duas faces da                   1

1 Termo em latim usado em referência ao termo grego EPISTEME, que por sua vez remete ao conhecimento                  
verdadeiro, a ciência.  
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ciência de acordo com Tomás de Aquino , me senti instigado a pesquisar um pouco mais sobre o conceito                  2

de ciência dentro da obra do Aquinate. Assim como salientado por Carlos Arthur no artigo acima referido,                 

a ciência entendida como habitus poderia ser a chave para uma compreensão mais ampla do próprio                

conceito de ciência dentro do pensamento de Tomás. O presente trabalho também implica numa vasta               

consulta bibliográfica aos comentários e obras herdadas através da fortuna crítica do pensamento de              

Aquino, de modo que possamos afirmar a fecundidade do objeto aqui exposto na medida em que ainda se                  

encontra relativamente pouco estudado e pormenorizado pela tradição de comentadores e estudiosos.  

Antes de mais nada, como salientam Norman Kretzmann e Eleonore Stump no Cambridge             

Companion To Aquina’s (1993, p.01), é preciso afastarmos dos obstáculos oferecidos pela longa tradição              

de tratamento e recepção da obra do Aquinate . Entre esses obstáculos estão a constante relação entre a                 3

obra de Tomás e a ordem eclesiástica, assim como sua matriz teológica e, acima de tudo, o afastamento                  

das obras de Tomás em relação ao estudo acadêmico e secular. Em meio a esse cenário é preciso buscar                   

separar e construir uma reflexão que apresente o valor e o caráter filosófico do Aquinate. Para isso,                 

entretanto, é necessário admitirmos que estamos diante de um dos maiores filósofos da história e por                

conseguinte diante de uma obra incansavelmente extensa e vasta, tanto em conteúdo como em quantidade.               

Aceitando isso é possível oferecer, ainda que mínima, uma contribuição para o movimento de              

interpretação secular a partir da obra do Aquinate. 

Dentre as várias temáticas abordadas por Tomás de Aquino em sua magna obra, podemos              

destacar a sua reflexão epistemológica presente no Tratado Sobre o Homem contido na primeira 1               

parte da Suma de Teologia. O próprio Tomás nos apresenta o caráter didático da Suma de Teologia, 

como também nos orienta Ribeiro do Nascimento (NASCIMENTO, 2016, p.10) quando nos            

oferece uma boa apresentação das dinâmicas internas da obra do Aquinate, que inicialmente             

debruça-se sobre o estudo da essência divina, depois sobre do movimento da criatura racional para               

Deus e por último sobre o Cristo. Nesse sentido o Tratado sobre o Homem, recorte aqui abordado,                 

se encontra na parte sobre as criaturas de Deus, de modo particular o Tratado versa sobre o cerne                  

das distinções entre as criaturas corporais e espirituais, e por fim sobre um Tratado sobre a natureza                 

2 Cf. NASCIMENTO, C. A. R. (1999) As duas faces da ciência de acordo com Tomás de Aquino. Campinas.                   
Boletim do CPA, nº 7, jan./jun. p. 73-90. 
3 Ainda acompanhando a bela introdução do Cambridge Companion to Aquina’s, percebemos não só uma               
desvalorização do pensamento de Tomás, mas como também certa rejeição dos modernos para com a               
escolástica da qual Tomás se faz figura inerente. Tomás nasceu por volta de 1225 ao arredores de                 
Nápoles(Roccasecca), ainda muito jovem ingressou nos estudos acadêmicos, rotina que o acompanhou            
durante boa parte da vida.  
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das criaturas compostas de corpo e alma, ou seja, o ente humano. Nesse Tratado, Tomás nos                

apresenta sua concepção de alma e de que forma ela se relacionaria com o corpo, contudo, o próprio                  

autor nos afirma que o trabalho teológico se ocupa dos aspectos da alma, enquanto o corpo não se                  

mostraria como objeto central da reflexão.  

Devemos percorrer um certo caminho a fim de compreender a teoria que Tomás apresenta a               

respeito do conhecimento humano ao longo do recorte supracitado. É por isso que se faz necessário                

a elucidação de cada aspecto do processo intelectivo descrito e apresentado por Tomás , partindo da                

identificação de uma potência intelectiva na alma e buscando seu modo de operação para assim               

tentarmos encontrar de que maneira o habitus é fundamental para entender esse processo.  

As potências intelectivas  

Nosso movimento aqui consiste em identificar, acompanhando Tomás, a existência da alma            

e suas potencialidades. Para Tomás, a alma não está unida ao corpo como motor como               

supostamente defendia Averróis , mas sim enquanto forma dele. De modo que o composto que              4

chamamos ser humano é constituído de corpo e alma, onde a matéria das carnes e dos ossos recebe                  

o primeiro princípio da vida, que é a alma. Podemos entender a alma como a razão formal dos                  

princípios não só vitais, mas também intelectuais presentes no ser humano. Sobre a natureza da               

alma, o Aquinate ainda afirma que alma não pode ser algum corpo, pois se assim fosse tudo que é                   

corpo poderia ter vida, porém percebemos entre entes corporais que existem aqueles que possuem              

vida e aqueles que não a possuem. Deste modo a alma não é um corpo, mas o ato do corpo que                     

vive, no mesmo sentido em que o calor não é o corpo que entra em calefação, mas o ato deste corpo                     

que transmite calor (TOMÁS, 2009, p. 614) . Tomás chama também de alma humana o intelecto                 5

ou princípio da operação intelectual, o intelecto por sua vez seria capaz de subsistir já que sua                 

operação ocorre independentemente da sua relação com os corpos. Vale ressaltar que para Tomás é               

muito importante que o ser humano possua algum aspecto que subsista ao corpo, na medida em que                 

sua base teológica exige que o ente humano subsista a matéria e se encaminhe espiritualmente em                

direção ao Deus criador, ou seja, a teleologia teológica de Tomás necessita da alma como aspecto                

transcendental capaz de alcançar os níveis superiores de conhecimento.  

Contudo, nossa alma não é em essência intelecto. Cito: “Ora, só em Deus é que se identifica                 

o intelecto com a essência. Ao passo que em todas as criaturas inteligentes, o intelecto é uma                 

potência do inteligente” (TOMÁS, 2009, p. 660) . Fica exposto, portanto, que no ente humano o 4                 6

4 Tomás adorava uma disputa intelectual.  
5  ST, 1ªpt, q.75, a.1, resp 
6 ST, q.79, art.1, sed contra 
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intelecto não é a essência da alma, mas sim uma capacidade ou uma potência da mesma. Apenas                 

em Deus a essência é puro intelecto. O princípio metafísico do universo conhece tudo que existe                

através de seu intelecto, já o ser humano necessita de todo um processo de intelecção, que                

tentaremos descrever ao longo da pesquisa. Dizemos que o intelecto é a essência quando estamos               

nos referindo ao intelecto como a parte mais importante da alma, em vista dessa virtude superior é                 

que Tomás afirma que Agostinho propunha o intelecto como essência ou mente. Nesse sentido, as               

potências intelectivas, apetitivas e sensitivas se distinguem em relação ao objeto natural de cada              

uma dessas potências, entretanto comungam o modo de operar se relacionando ou não com um               

órgão corpóreo. Portanto, nossa alma não pode ser identificada com o intelecto, pois além das               

capacidades intelectivas e apetitivas existem também as potências sensitivas e nutritivas. Não sendo             

assim o intelecto enquanto substância da alma humana, mas sim enquanto virtude e capacidade da               

alma de lidar com espécies inteligíveis.  

Essa capacidade intelectual humana apresenta dois aspectos fundamentais, nos diz Tomás.           

Num primeiro momento o intelecto possui o aspecto passivo, onde o intelecto estaria em potência               

para o ato de intelecção, esse é chamado de intelecto possível. Desse modo, o intelecto possível                

recebe as informações da sensibilidade e as conserva por meio da memória, sofrendo as impressões               

das sensações. Em outras palavras, o aperfeiçoamento da potência intelectiva apresenta uma            

mudança com o acúmulo do conhecimento de novas impressões sensíveis. Esse é o argumento              

utilizado por Tomás para propor que a nossa parte intelectiva passível possa sofrer a ação de outra                 

causa, que por sua vez não expressaria o ato de um órgão corpóreo, sendo assim incorruptível. A                 

passividade do intelecto não pode ser entendida como uma relação de inferioridade frente outras              

atividades da alma, o intelecto possível é passivo em relação a intelecção pura, desse modo sendo                

mais nobre que certas atividades anímicas.  

De outro modo existe o intelecto com o aspecto ativo, responsável pela atualização dos              

objetos a serem conhecidos, a esse Tomás chama de intelecto agente. “Mas, em contrário, diz o                

Filósofo: como em toda a natureza, assim também na alma há um princípio pelo qual ela tudo se faz                   

e outro pelo que tudo faz. Logo é preciso admitir um intelecto agente” (TOMÁS, 2009, p. 662) .                 7

Essa citação indireta de Aristóteles mobiliza uma passagem bastante complexa onde o Estagirita             

propõe a existência de um princípio na alma por meio do qual tudo se faz (como uma matéria                  

capacitada a receber todas as formas), e por outro lado um princípio responsável pela própria               

existência do que se faz (como uma forma indeterminada capaz de assumir todas as formas). O                

primeiro princípio corresponde ao intelecto possível, já o segundo nos diz sobre o intelecto agente               

7  ST, q.79, a.3, sed contra  
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responsável por abstrair as espécies inteligíveis das condições materiais. O intelecto agente agiria             

aos moldes da luz necessária para a visão, porém não pela mesma razão. Desse modo, o intelecto                 

agente é necessário para realizar a passagem das espécies inteligíveis contidas nas razões formais              

dos objetos materiais, através da abstração, para as espécies inteligíveis em ato se tornando objetos               

da intelecção. O fato de possuirmos a capacidade de receber espécies imateriais não significa que               

somos capazes de realizar a abstração sem a atualização vinda do intelecto agente, que expressa na                

alma o princípio que faz todas as coisas. No composto as formas estão em potência para o intelecto                  

humano , e é por isso que necessitamos de um princípio ativo capaz de atualizar o que está em                  8

potência para o intelecto. O intelecto agente não funciona na intelecção pelas mesmas razões pelas               

quais a luz é necessária para a visão, pois a luz diz respeito a um aspecto da sensação ou no                    

máximo dois, já o intelecto agente diz respeito a toda operação intelectual.  

O objeto do intelecto é a espécie inteligível, essas espécies inteligíveis são oriundas em              

fantasmas criados na imaginação a partir da experiência sensível. Percebe-se que as espécies             

inteligíveis não existem em ato na sensibilidade, o que existe em ato na sensibilidade são as                

espécies sensíveis. Contudo, na sensibilidade é possível abstrair as razões formais que oferecem a              

matéria prima para a formação das imagens. Ainda segundo Tomás (TOMÁS, 2009, p. 663) , as               9

espécies inteligíveis existem na matéria em potência, pois enquanto composto de matéria e forma              

atualizam-se as sensações. É necessário, portanto, admitir uma entidade agente capaz de atualizar e              

tirar espécies inteligíveis a partir da existência dos objetos no composto. O intelecto possui essa               

virtude de abstrair das condições materiais certas razões formais, essa virtude é chamada por Tomás               

de Aquino de intelecto agente.  

As espécies inteligíveis ora estão no intelecto só potencialmente, e então o intelecto             

é chamado potencial; ora estão segundo o acabamento último do ato e, então, o intelecto               

intelige em ato; ora, estão de um modo intermédio entre a potência e o ato, e então o                  

intelecto se chama habitual; e, deste último modo, o intelecto conserva as espécies, mesmo              

quando não as intelige em ato (TOMÁS, 2009, pg.668).  

Tomás propõe que na união entre o objeto conhecido e o ato do conhecimento, a unidade                

sensorial produziria a lembrança dessa sensação. A memória, portanto, possui as espécies pretéritas             

acidentais e particulares, ou seja, a lembrança em relação ao passado, presente e futuro (acidentais)               

e a lembrança em relação ao lugar e ao tempo(particulares). O intelecto possível recebe as espécies                

8  Ao tomar partido das teses aristotélicas o Aquinate confronta o argumento platônico de que existem formas 
separadas, formas que para além de determinarem a matéria, poderiam ser apreendidas por serem imateriais 
sem necessitarem de uma atualização. Mas segundo Aristóteles, nada passa da potência para o ato sem o ser 
em ato.  
9 Tomás, ST q.79, art.3 resp.1 

94



inteligíveis formadas na sensação e na lembrança e as conserva através do intelecto habitual, isso               

significa que mesmo quando essas espécies não estão sendo inteligidas em ato elas permanecem ao               

modo de habitus na relação entre intelecto possível e intelecto agente.  

A memória é uma potência fundamental dentro do processo de intelecção proposto pelo             

Aquinate. Ela não se distingue do intelecto e se apresenta como a própria potência intelectiva. A                

memória intelectiva se distingue da memória animal na medida em que no ser humano os               

phantasmas conservados podem ser compostos e divididos pela própria operação intelectual. A            

essência da potência passiva do intelecto é conservar e receber as espécies inteligíveis, sendo a               

memória identificada com essa potência enquanto retenção habitual na alma. Diferentemente do que             

ocorre nas sensações, o passado e o presente não se distinguem nas potências intelectivas (TOMÁS,               

2009, p. 669) . A inteligência, segundo Tomás, nasce a partir da memória. A verdade inteligível se                 10

expressa nos primeiros princípios, esses princípios permitem que a razão humana raciocine usando             

as intelecções, o raciocínio consiste em passar de uma intelecção para outra. É nesse sentido que a                 

razão é identificada com o intelecto enquanto potência, uma vez que no homem o conhecimento               

inteligível da verdade se apresenta de forma imperfeita.  

O Habitus  

O argumento do Aquinate procura enfrentar, entre outras, as objeções de João Damasceno que              

distinguia a imaginação, mente e o intelecto apresentando uma espécie de hierarquia. Na distinção              

de Damasceno, citada por Tomás (TOMÁS, 2009, p. 670) , a imaginação produz a opinião, a                11

mente julga essa opinião como verdadeira ou falsa, enquanto o intelecto lida com as opiniões já                

julgadas pela mente. Porém, Tomás argumenta que a distinção entre razão superior e razão inferior               

ocorre devido a funções distintas que podem ser realizadas pela razão, mas não por se tratarem de                 

potências distintas. E é nesse sentido que Tomás nos diz que o intelecto retira os princípios                

indemonstráveis das noções eternas que pertencem ao habitus do intelecto, enquanto a ciência é o               

habitus obtido nas conclusões desses princípios. O habitus do intelecto é a sapiência e o habitus                12

10 ST, Tomás, q.79 art.7 resp.2  
11  ST, Tomás, q.79 art.9 ad.4 
12 A questão 79 aqui tão mencionada termina com uma reflexão de Tomás acerca da sindérese e da                  
consciência. Em relação à primeira, Tomás argumenta que a sindérese não é uma potência distinta das outras                 
potências da alma. O Aquinate afirma que a sindérese não é uma potência, mas sim um hábito que sempre                   
inclina os homens ao bem. Nesse sentido, a sindérese é um hábito natural de apreensão dos primeiros                 
princípios das coisas operáveis, sendo que nossa capacidade de julgar ocorre devido a natureza da potência da                 
razão e do hábito da sindérese. Já em relação à consciência, Tomás afirma que ela não é uma potência na                    
medida em que se esvai, o que não ocorre com as potências. A consciência é, portanto, o ato da ciência                    
ordenada por alguma coisa, sendo seus atributos necessariamente aplicados a algum conhecimento e ciência.              
A consciência possui, segundo Tomás, os atributos que testificam, os que instigam e os que acusam. Esses                 
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das conclusões lógicas é a ciência. “Assim, os primeiros princípios indemonstráveis pertencem ao             

habitus do intelecto; porém, as conclusões desses deduzidas, ao habitus da ciência” (TOMÁS,             

2009, pg. 671). Temos aqui, portanto, dois momentos distintos para o habitus. Num primeiro              

sentido o habitus enquanto reconhecimento dos primeiros princípios racionais, num segundo           

sentido enquanto a capacidade de conservar e derivar conclusões em vista da construção de uma               

scientia.  

Vale ainda ressaltar, que para o Aquinate a inteligência é o ato do intelecto . A intelecção,                 13

portanto, se refere ao ato de inteligir os indivisíveis, nos quais não há falsidade (TOMÁS , 2009, p.                  

672) . Enquanto ato do intelecto, a inteligência transcende o ato da razão alcançando a verdade                14

oriunda dos princípios indemonstráveis.  

O caminho que nos leva ao conhecimento se inicia na experiência sensível e se desdobra por                

meio de nossas capacidades intelectuais como a memória, a imaginação, o raciocínio e a intelecção.               

Desse modo, o processo de aquisição do conhecimento intelectual humano é o nosso contexto de               

discussão, mas não se esgota nele. É preciso investigar o fundamento que garante a possibilidade da                

intelecção. Segundo Barnett (1935), todas as coisas buscam o bem ou a verdade, nesse sentido               

buscam por algo intrínseco por sua natureza ou por força de um agente inteligente. Esse modelo                

teleológico legado por Aristóteles nos indica que a alma racional possui uma finalidade, a saber,               

inteligir a verdade.  

Nessa perspectiva, nossa capacidade intelectual se inicia com o habitus dos primeiros            

princípios lógicos e se desdobra por meio da capacidade de nosso intelecto possível e do intelecto                

agente de construção do conhecimento verdadeiro a partir da experiência sensível. Nesse recorte             

buscamos caracterizar uma relação entre a possibilidade de conhecimento humano e o conceito de              

habitus presente na grande obra do Aquinate. Nesse sentido, Tomás retoma uma tese aristotélica,              

pela qual os seres racionais possuem a potência de serem inteligentes. Ora, o ser humano composto                

por corpo e alma possui a capacidade de entendimento que é chamado intelecto. Assumindo,              

portanto, que o humano é um ser dotado de capacidade intelectiva, podemos nos questionar acerca               

da origem dessa capacidade, sua operação e seu fim. Barnett aponta que o apetite natural é o desejo                  

de todo ser se tornar pleno, se enriquecer ontologicamente (Cf. BARNETT, 1935, p. 11). Se               

atributos expressam a consciência enquanto o hábito natural da sindérese. Os hábitos são extensões do hábito                
dos primeiros princípios que também é a sindérese.  
13 Entre as potências do intelecto também se discute sobre a distinção entre o intelecto prático e o intelecto                   
especulativo. Para Tomás o que diferencia esses dois aspectos do intelecto são os fins referentes a cada um                  
deles, enquanto o intelecto prático se dirige ao bem, o intelecto especulativo se dirige à verdade. Contudo a                  
verdade e o bem não são objetos distintos, segundo Tomás “o bem é uma certa verdade e a verdade é um                     
certo bem (ST, Tomás, q.79 a.11 resp.)”.  
14 ST, Tomás, q.79 a.10 sed contra. 
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possuirmos o conhecimento dos primeiros princípios, logo haverá em nós a busca por todo o               

conhecimento. Em outras palavras, se existe em nós a capacidade de sermos inteligentes existirá              

também o objeto do ser inteligente, o alvo que norteia toda a operação intelectiva.  

A operação intelectiva capaz de produzir o conhecimento verdadeiro se origina no habitus,             

que é a disposição mental adequada para o conhecimento dos primeiros princípios indemonstráveis.             

Segundo Pasnau (2002), o habitus está entre a pura potencialidade e a pura realidade sendo um                

princípio interno da ação humana e uma capacidade adquirida. Os primeiros princípios são             

conhecidos por uma simples intus leger (intuição), nas palavras de Tomás, os primeiros princípios              

são a herança da luz divina infundida na alma dos humanos.  

Podemos destacar que o habitus não é um conceito fechado ou um momento do processo de                

conhecimento, mas sim uma qualificação que possibilita que o processo ocorra em seus vários              

níveis (Cf. INAGAKI, 1987, pg. 275). Ou seja, para compreendermos corretamente ciência            

enquanto habitus em Tomás, é necessário percorrer e acompanhar os diversos aspectos do processo              

de conhecimento. Primeiramente a experiência sensível que me fornece as razões formais do objeto              

a ser conhecido; em seguida a conservação dessas razões formais no intelecto possível através dos               

sentidos internos formando assim os fantasmas; finalmente a atualização da ciência pelo intelecto             

em ato que se volta aos fantasmas enquanto recebe outra experiência sensível que oferece as               

mesmas razões formais da primeira.  

Minha pesquisa, portanto, continuará buscando de que maneira podemos melhor          

compreender a ideia de habitus proposta por Tomás. Até o momento os caminhos possíveis,              

acompanhando a fortuna crítica da filosofia de Tomás, apontam para: um aspecto moral do Habitus               

(como aponta Barnett); o Habitus como uma intuição (tese de Pasnau); e o Habitus enquanto uma                

qualificação necessária para efetuar os mais diversos níveis do conhecimento intelectual humano, 

como salienta Inagaki. Os próximos passos em minha dissertação procuram entender como o             

processo de conhecimento humano funciona, sua ordem e seu modo de realização apresentado na              

obra do Aquinate.  
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Abstract. This paper aims to analyze the poem “V”, by Fernando Pessoa's heteronym, 

Alberto Caeiro, seeking to find the statements it raises when we think of it from the 

relationship with the ideas of nature. For this, we use the collation of statements, based 

on the theoretical framework of the Bakhtin’s Circle. After the analysis, it was possible 

to notice that the poem evokes statements about an idealistic view of nature, in which 

thinkers like Spinoza do not dissociate God and Nature, but understand nature as a 

divine expression. Thus, the poem proves to be very relevant to elicit these sayings in 

teacher training environments. 

Keywords: Ideas of Nature; Poem; Fernando Pessoa. 

 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar o poema V, do heteronímo de 

Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, buscando encontrar os enunciados que ele suscita 

quando pensamos nele a partir da relação com as ideias de natureza. Para isso, 

utilizamos o cotejo de enunciados, baseado no referencial teórico do Círculo de 

Bakhtin. Após a análise, foi possível perceber que o poema suscita dizeres sobre uma 

visão idealista da natureza, em que pensadores como Spinoza não dissociam Deus e 

Natureza, e sim entendem a natureza como expressão divina. Dessa forma, o poema se 

mostra muito relevante para suscitar estes dizeres em ambientes de formação de 

professores. 

Palavras-chave: Ideias de Natureza, Poema, Fernando Pessoa. 

1. Introdução 

 Pensar em ciência, em suma, é pensar também na ideia de natureza que a subjaz 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2012).  Isso acontece, pois as observações e os experimentos que 

são parte do método científico visam explicar os fenômenos da natureza, logo, compreender 

a concepção da natureza que se quer explicar é fundamental para ter uma visão crítica e 

contextualizada da ciência. 
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Diante disso, Nascimento Junior (2010) procurou entender a importância das 

diferentes concepções de natureza na construção do pensamento biológico. A resposta do 

autor foi construída a partir de dois aspectos: o primeiro, que considerou que o conceito de 

natureza tem história e, o segundo, que a Biologia é constituída de ideias ou elementos 

estruturantes. 

Se tratando do primeiro aspecto, ou seja, da história do conceito de natureza, 

poderíamos fazer uma viagem no tempo para desbravar os diferentes filósofos que 

fundamentaram tais ideias. No entanto, há outras formas de buscarmos elementos que nos 

ajude a compreender esses meandros e um deles é a arte. 

Apresentar a arte para sujeitos, buscando refletir a partir dela, é também contribuir 

para o rompimento de uma sociedade desigual no acesso à cultura, já que a partir do momento 

em que os sujeitos passam a ter contato com uma obra artística que normalmente não faz 

parte do seu cotidiano, estaremos contribuindo para o enriquecimento do arcabouço cultural 

que o constitui.  

Dentre os diferentes tipos de obras artísticas, temos a poesia. Duarte (2012), aponta 

que esse tipo de arte é capaz de olhar para o mundo e propor novas “realidades possíveis”, 

permitindo, além do despertar para sentidos diferentes, que se perceba o quão distante se 

encontra nossa sociedade de um estado mais equilibrado, lúdico e estético. Entende-se novas 

realidades possíveis as possibilidades que o homem possui para transformar sua realidade e 

se libertar das coisas como são, diferente dos animais que se adaptam ao meio, sem utopias 

e projetos transformadores. (DUARTE, 2012). 

Nesse seguimento, Monteiro et al. (2020) apontam que a poesia é o veículo capaz de 

instigar o imaginário de seu leitor, fazendo com que ele pense em uma perspectiva que foge 

da realidade ao mesmo tempo em que a representa. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo 

de analisar o poema V que compõe um livro do heterónimo de Fernando Pessoa, conhecido 

como Alberto Caeiro. O livro chama-se “O Guardador de Rebanhos” (PESSOA, 2011), 

publicado em 1925. Ele transmite uma percepção cósmica quando nos apresenta um universo 

pagão em pleno século XX e um ocidente bastante cristão. Nossa pretensão em analisar o 

poema, é encontrar os enunciados que ele suscita quando pensamos nele a partir da relação 

com as ideias de natureza. 

 

2. Metodologia 
 Este trabalho se enquadra na chamada metodologia qualitativa de pesquisa. Flick (2008) 

traz que uma pesquisa qualitativa não envolve a matematização dos dados, mas considera as 

singularidades, reflexões e experiências do pesquisador no processo do estudo para a 

obtenção dos resultados. 

Mais especificamente, para a análise de parte do poema V do livro “O Guardador de 

Rebanhos”, de Alberto Caeiro, utilizaremos o cotejo de enunciados, tendo como referencial 

o Círculo de Bakhtin. O poema, por se tratar de uma produção humana que está inserida no 

tempo e no espaço, foi construído por um sujeito e com isso, pressupõe a existência de um 

ouvinte (VOLÓCHINOV, 2013), dessa forma, pode ser entendido como um enunciado. 

 Ouvinte esse, que ao ter contato com o poema, refletirá sobre ele e, gerará assim, 

novos enunciados. Sobre isso, Volóchinov (2018, p. 140) aponta que “cada ato discursivo, a 

vivência subjetiva é eliminada no fato objetivo da palavra-enunciado dita; já a palavra dita, 

por sua vez, é subjetivada no ato de compreensão responsiva, para gerar mais cedo ou mais 

tarde uma réplica responsiva”. 

 Partindo das questões colocadas e entendendo que na perspectiva bakhtiniana, todo 

enunciado responde a algo dito anteriormente e suscita dizeres e compreensões posteriores e 
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orienta-se para uma resposta, sendo um elo na cadeia ininterrupta de discursos e que somente 

pelo cotejo dessas etapas é que se pode analisar o sentido de um enunciado, procuramos 

responder à seguinte pergunta: o enunciado do autor suscita quais possíveis dizeres em uma 

ambiente de formação de professores, no que tange às ideias da natureza? 

 

3. Resultados e discussão 

A partir da análise do poema, foi possível perceber que ele suscita enunciados sobre uma 

visão idealista de natureza, que será discutida a seguir, partindo da primeira estrofe estudada: 

Não acredito em Deus porque nunca o vi. 

Se ele quisesse que eu acreditasse nele, 

Sem dúvida que viria falar comigo 

E entraria pela minha porta dentro 

Dizendo-me, Aqui estou! 

 

Nesta estrofe, podemos perceber certa indagação do autor sobre a figura de Deus. O 

que continua nas estrofes seguintes. 

 

(Isto é talvez ridículo aos ouvidos 

De quem, por não saber o que é olhar para as cousas, 

Não compreende quem fala delas 

Com o modo de falar que reparar para elas ensina.) 

 

Mas se Deus é as flores e as árvores 

E os montes e sol e o luar, 

Então acredito nele, 

Então acredito nele a toda a hora, 

E a minha vida é toda uma oração e uma missa, 

E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. 

  

A estrofe acima nos suscita, como dito anteriormente, as ideias de natureza de acordo 

com os pensamentos idealistas. Para eles, as ideias e as coisas físicas se encontram em 

profundas interações, de tal forma que é impossível separar claramente umas das outras 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2001). Nesta estrofe do poema, esse pensamento fica explícito, 

uma vez que as coisas: flores, árvores, montes sol e o luar não são diferentes da ideia que o 

autor possui de Deus. 

Essa ideia se reforça nas próximas estrofes em que o autor entende que sendo Deus 

todas as coisas da natureza, não precisaria lhe chamar de Deus. O autor ainda responde às 

indagações da primeira estrofe, apontando que já conhece Deus, pois conhece todas as coisas. 

 

Mas se Deus é as árvores e as flores 

E os montes e o luar e o sol, 

Para que lhe chamo eu Deus? 

Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar; 

 

Porque, se ele se fez, para eu o ver, 

Sol e luar e flores e árvores e montes, 

Se ele me aparece como sendo árvores e montes 
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E luar e sol e flores, 

É que ele quer que eu o conheça 

Como árvores e montes e flores e luar e sol. 

 

E por isso eu obedeço-lhe, 

(Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? 

Obedeço-lhe a viver, espontaneamente, 

Como quem abre os olhos e vê, 

E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, 

E amo-o sem pensar nele, 

E penso-o vendo e ouvindo, 

E ando com ele a toda a hora. 

 

Partindo desta visão de natureza, em que o heterónimo de Fernando Pessoa, Alberto 

Caeiro, não separa Deus e natureza e sim vê Deus em todas as coisas, podemos nos remeter 

ao panteísmo. Esse termo deriva das palavras gregas pan (“tudo”) e theos (“deus”). Em geral, 

o panteísmo designa uma crença em que não há um Deus uno – divindade é toda a natureza 

(FORCONI; DO VALE; DELMIRO, 2011). 

O poema, de forma geral, como apontam Forconi; Do Vale; Delmiro (2011), exalta a 

natureza e as sensações proporcionadas por ela como coisas divinas, mas que – teoricamente 

– não foram criadas por Deus, são Deus.  

Outro pensador que reforça essa visão colocada pelo poeta, é o filósofo holandês 

Baruch Spinoza. Spinoza (2019) diferente de outras formas de conceber Deus, como uma 

espécie de entidade oculta e transcendente que age conforme os seus desígnios e sua vontade 

suprema, o concebia como ser despersonalizado e geométrico. Na primeira parte do poema, 

o poeta expressa essa identificação com todas as coisas como expressão de Deus diferente da 

concepção de um Deus personalizado e autocrático que controla a tudo e a todos.  

Spinoza (2019), assim como o autor do poema, contrapõe aos dogmas religiosos 

existentes da época e que são presentes ainda hoje de um Deus personificado. Sendo assim, 

entende que Deus esteja inativa desde que a natureza aja em sua ordem costumeira e vice-

versa que o poder da natureza, e as causas naturais ficam inativas desde que Deus esteja 

agindo.  

Dessa forma, Spinoza imagina dois poderes distintos um do outro: o poder de Deus e o 

poder da natureza. Outro ponto importante de reflexão deste filósofo, é de que Deus fez todas 

as coisas em consideração ao homem e que criou o homem para que este lhe prestasse culto. 

A visão do poeta se relaciona com a visão do filósofo, pois compreende que Deus está em 

tudo e em todos. 

A análise de diferença entre deus e natureza em Pessoa e Spinoza são sutilmente 

diferentes. Em Pessoa pode se entrever seu idealismo neste poema que não pode ser diferente 

desde que ele mesmo se denomina de Cristão gnóstico, ele ficou perto do paganismo e do 

ocultismo e da astrologia. No caso de Spinoza é diferente, os religiosos acham que ele é ateu 

e os materialista que é idealista, ao contrário de Pessoa, ele é contra as superstições, seu 

panteísmo ainda vai dar muito a ser analisado. 

 

 Considerações finais 
 

A partir da análise do poema, foi possível perceber que ele suscita enunciados sobre uma 

visão idealista de natureza, em que Deus e natureza não são distintas. Essa visão colocada 
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pelo autor no poema, nos remeteu ao panteísmo, que é uma ideia de que não existe um Deus 

uno, mas sim que a divindade é toda a natureza. 

A partir destes resultados, podemos considerar que o poema, além de ser uma produção 

humana, que ao conhecê-la estamos engrandecendo nosso espírito, pois assim estamos 

entrando em contato com aquilo que nos torna humanos - a cultura, este se torna relevante 

para suscitarmos diálogos sobre ideias de natureza em ambientes de formação de professores 

e professoras., contribuindo, portanto, para a formação de sujeitos críticos acerca da ciência 

e seus pressupostos. 
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A avaliação – aqui delimitada como o ato de aferir uma experiência de aprendizagem – 

ocupa (em tese) um espaço proeminente no processo formativo escolar. Contudo, em 

geral, trata-se exame como sinônimo de avaliação, incorrendo-se numa compreensão 

equivocada, notadamente por professores, mas não apenas (LUCKESI, 2002). Por efeito 

disso, adota-se uma postura e recursos no mínimo questionáveis em relação às práticas 

avaliativas, o que por sua vez, afeta tanto as representações sociais sobre avaliação 

quanto o emprego de intervenções pedagógicas a partir delas. À face disso, 

empreendeu-se uma investigação científica alvitrando cotejar as concepções docentes a 

respeito do ato de avaliar, de igual modo perscrutar suas implicações para o trabalho 

docente no ensino fundamental (anos iniciais), a fim de se pensar a relação entre 

avaliação e aprendizagem. Além disso, mapear experiências avaliativas consideradas 

bem-sucedidas (ou exitosas). Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com 

desenho narrativo, tendo como público-alvo professores/as atuantes nos anos iniciais do 

ensino fundamental (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Para análise dos dados 

empregar-se-á a técnica da triangulação, que consiste em realizar “uma valorização 

fenomênica e técnica dos dados primários, em si mesmos e à exaustão”. Posteriormente, 

num segundo movimento analítico, as narrativas orais são “contextualizadas, criticadas, 

comparadas e trianguladas” (GOMES et al., 2010, p. 185). O método interpretativo 

ocorre mediante a três etapas, quais sejam: 1) preparação e reunião dos dados; 2) a 

avaliação da qualidade e, por último, 3) a elaboração de categorias de análise. Espera-se 

que os resultados do estudo possam contribuir com reflexões teórico-metodológicas 

relativas ao mote, fomentando o alargamento das margens formativas de professores/as, 

uma vez que assumem o papel de desencadeador do processo formativo.   
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Abstract 

What sense can technical images provide for the organization of pedagogical work? This 

present theoretical and critical study, based on philosophical thoughts from qualitative 

bibliographic references, has the objective proposed in a reflexive construction of a new 

pedagogical link, mediated by technical images and instigated by the need for the 

invention of a new aesthetic form for work organization pedagogical. It is believed in the 

face of the path taken, in a proposition and identification of the aesthetic fundamentals 

supported by the aesthetic rationality mediated by technical images, in the face of the 

challenges of working with the technological apparatus, in conclusion of the results 

obtained, which may prove to be of great value. for studies of new pedagogical thoughts, 

practices and actions, giving a new meaning to the pedagogical link. 

Resumo 

Que sentido as imagens técnicas podem propiciar a organização do trabalho pedagógico? 

Este presente estudo teórico e crítico, com base em pensamentos filosóficos de referências 

bibliográficas qualitativas, tem o objetivo proposto em uma construção reflexiva de um 

novo elo pedagógico, mediado por imagens técnicas e instigados pela necessidade da 

invenção de uma nova forma estética para organização do trabalho pedagógico. Acredita-

se diante do caminho percorrido, em uma proposição e identificação dos fundamentos 

estéticos com suporte da racionalidade estética mediada por imagens técnicas, diante dos 

desafios do trabalho com o aparato tecnológico, em conclusão dos resultados obtidos, que 

possam vir a ser de grande valia para estudos de novos pensamentos, práticas e ações 

pedagógicas, ressignificando o elo pedagógico. 
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 O supervisor pedagógico, assume um importante papel no desenvolvimento 

profissional de sua equipe enquanto formador escolar. O objetivo desta pesquisa é 

desenvolver uma proposta de pesquisa-formação visando ampliação e a ressignificação 

dos saberes didáticos dos professores por intervenção dos supervisores pedagógicos e 

suas contribuições no âmbito da escola, com a equipe de supervisores da rede municipal 

de uma cidade do sul de Minas Gerais. O estudo se dará a partir da discussão de 

formação centrada na escola e coordenação pedagógica, na direção da pesquisa-

formação. Pretende-se elaborar as pautas ancoradas nas necessidades e prioridades da 

equipe em seu contexto de trabalho. Para isso será realizado um estudo de abordagem 

qualitativa, e a pesquisa-formação surge como a possibilidade de fazer o próprio 

processo de formação tornar-se uma pesquisa e será  embasada na pesquisa-ação. Serão 

aplicados questionários e ouvidos relatos de experiência, além da observação 

participante, diário de campo e encontros de formação para a coleta de dados. Espera-se 

que o projeto possa fomentar a formação de professores no contexto de trabalho tendo 

como agente principal de formação o supervisor pedagógico. 
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 A divisão sexual do trabalho pode ser vista como elemento central para que 

entendamos a permanência das desigualdade de gênero, uma vez que as mulheres ainda 

dedicam o dobro do tempo que os homens às tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos, 

e, isso diz muito sobre como a vida está organizada no cotidiano. Buscou-se com esse 

estudo a compreensão da construção produzida historicamente por influência de uma 

hierarquia entre os sexos nas relações, o patriarcado, que gera desigualdade. Para nortear 

a discussão, fundamentou-se nos conceitos relaçoes sociais de sexos (Kergoat,2009); 

patriarcado (Saffioti,2015); divisão sexual do trabalho (Hirata e Kergoat,2007). E, como 

fundamentação teórica elaborou-se uma revisão de literatura para tratar o tema adotando 

a pesquisa bibliográfica. Como conclusões, depreende-se que a nossa história é escrita no 

masculino, numa cultura que se impõe sobre as mulheres, naturalizando os papéis 

atribuídos por serem mulheres. O que faz com que o poder do homem seja efetivamente 

consolidado e garantido, mantendo a estrutura patriarcal em ação. Assim, conforme o 

depoimento de Saffioti em uma entrevista, “o patriarcalismo  dá sinais no mundo inteiro 

de que ainda está vivo e passando bem”. 
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      A qualidade da educação pública brasileira, conforme os resultados obtidos no Pisa 

de 2018, pode ser considerada insatisfatória e mostra não apenas a estagnação da 

educação brasileira, mas uma enorme distinção entre alunos da rede privada e da rede 

pública de ensino. Destaca-se, ainda, a ocorrência de mudanças no cenário brasileiro que 

impactaram o mercado da educação privada, como as crises econômicas e, especialmente, 

a criação de leis e programas para a democratização do acesso ao ensino superior, como 

o ProUni e a Lei de Cotas, políticas exclusivas para discentes provenientes da rede 

pública. Segundo Cardoso (2016), a Lei de Cotas pode induzir uma saída significativa de 

alunos da rede privada para a pública, chegando até 20% do corpo discente em estados 

como Minas Gerais. Em virtude desses aspectos, que evidenciam a real possibilidade de 

migração dos alunos da escola privada para a pública, o presente trabalho tem por fim 

investigar se as escolas privadas já enxergam as escolas públicas como potenciais 

concorrentes, principalmente em razão da implantação das políticas públicas afirmativas. 

Para isso, estipulou-se a realização de um estudo de caso em uma escola privada 

localizada em Minas Gerais, onde não há competição próxima com nenhuma outra escola 

particular nem cursos propedêuticos, configurando-se como uma região propícia para o 

estudo. Ademais, a escola obteve uma redução de mais de 50% no quadro de alunos na 

transição para o Ensino Médio, tornando-a mais atrativa. Para tanto, utilizou-se de um 

estudo exploratório com abordagem qualitativa, cujo objeto de coleta é uma entrevista 

semiestruturada, submetida a análise de conteúdo aberta, com a diretora da escola 

estudada. Os resultados sugerem, sobretudo, que há uma percepção possivelmente 

equivocada, por parte das escolas privadas, de que os competidores da escola seriam 

apenas outras escolas particulares na mesma cidade, ou seja, aparenta existir uma 

competição velada entre a rede pública e privada, que a própria escola particular parece 

desconhecer, embora já seja possível identificar os efeitos disso. Percebe-se essas 

constatações, especialmente, pelo fato de que a escola não aparenta realizar grandes 

esforços na atração de alunos da rede pública e não possui departamento específico que 

estude as estratégias organizacionais voltadas para a administração competitiva. Por fim, 

destaca-se a continuidade da pesquisa a partir da realização de entrevistas com mais 

escolas privadas, em outras regiões, e que possuam alunos que representem outras classes 

sociais, visando o aprofundamento do estudo a fim de obter resultados mais fidedignos. 
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Abstract. This paper aimed to analyze the poem “A Folha”, by Carlos Drummond 

de Andrade, seeking to evoke the enunciations that the paper can raise in an 

environment of biology teacher training. For this, we resort to Discourse Analysis, 

having Bakhtin's Circle as its theoretical and methodological framework. From the 

analysis, it was possible to notice that the poem evokes sayings that permeate 

different ideas of nature historically constructed, based on the ideas of Plato, Kant, 

Hegel and Marx and Engels. In addition, the analysis of the poem reminds us of the 

importance of such discussions for teacher training 

Keywords: Poem, ideas of nature, teacher training. 

Resumo. Este trabalho teve como objetivo analisar o poema “A Folha”, de Carlos 

Drummond de Andrade, buscando suscitar os enunciados que a obra pode levantar 

em um ambiente de formação de professores de biologia. Para isso, recorremos à 

Análise do Discurso, tendo como referencial teórico-metodológico o Círculo de 

Bakhtin. A partir da análise, foi possível perceber que o poema suscita dizeres que 

perpassam diferentes ideias de natureza historicamente construídas, baseadas nas 

ideias de Platão, Kant, Hegel e Marx e Engels. Além disso, a análise do poema nos 

remete a importância de tais discussões para a formação de professores. 

Palavras-chave: Poema, ideias de natureza, formação de professores. 

 

1. Introdução 

 

 A ideia de natureza sofreu grandes modificações ao longo da história, e essas 

modificações expressam o contexto que possibilitou a construção da ciência moderna e 

contemporânea. O que há por trás das ideias de natureza historicamente construídas, é o 

que compõe e de onde vem a visão de mundo que sustenta a ciência (NASCIMENTO 

JUNIOR, 2012). Assim, uma das condições fundamentais para compreender a ciência e 

seus pressupostos, é mergulhar em uma viagem histórica para conhecer as diferentes 

ideias de natureza, já que o que edifica a ciência moderna, de acordo com o mesmo autor, 

é a concepção de natureza que a subjaz. 
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Se tratando do ensino de Biologia, em que a ideia de natureza pode ser percebida 

de maneira mais explícita, é interessante buscar o contexto histórico-social da construção 

desta ciência para que haja a compreensão dos conteúdos que compõem a Biologia de 

maneira crítica e contextualizada (NASCIMENTO JUNIOR, 2010). 

Dessa forma, sendo a natureza um conceito que sustentou e sustenta as ciências 

naturais, essa está também presente nas artes, nas religiões, nas relações sociais, no 

imaginário, nas concepções de educação, de sociedade e vinculada às propostas de 

Educação Ambiental (RAMOS, 2010). No que tange a arte, temos nela uma possibilidade 

de enxergar essas concepções de natureza de uma forma diferente, que encanta e que traz 

à tona reflexões pertinentes a partir do estético. Bakhtin (1990) sobre isso, escreveu que 

“os três campos da cultura humana — a ciência, a arte e a vida — só adquirem unidade 

no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade” (p. 33). 

Assim sendo, a partir da arte é possível olhar para além da estética que está ali 

colocada. Se tratando especificamente de poemas, temos aqui uma forma de viajar entre 

os versos, rimas e estrofes, indo e voltando no tempo e olhando com responsabilidade 

 
O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa pela prosa trivial da 

vida, e é bom que o homem da vida saiba que a sua falta de exigência e a falta 

de seriedade das suas questões vitais respondem pela esterilidade da arte. O 

indivíduo deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos 

devem não só estar lado a lado na série temporal de sua vida mas também 

devem penetrar uns nos outros na unidade da culpa e da responsabilidade 

(BAKHTIN, 1990, p. 33) 

Diante do que foi colocado, uma das formas de propor uma discussão crítica e 

contextualizada acerca das ideias de natureza, é partir de poemas. No entanto, para que 

isso aconteça, é fundamental que os professores e professoras, neste caso, de Biologia, 

sejam formados em uma perspectiva que inclua as ideias de natureza em seu currículo, 

pois de acordo com Beltrame (2008), o tema natureza é uma discussão que deve estar 

presente no currículo de qualquer curso de Ciências Biológicas porque permeia a 

formação do biólogo - e professor.  

Portanto, este trabalho tem o objetivo de analisar o poema “A Folha”, de Carlos 

Drummond de Andrade, a fim de encontrar os possíveis enunciados que ele pode suscitar 

em um ambiente de formação de professores de Biologia. 

 

2. Metodologia 

 Esse trabalho se enquadra na chamada metodologia de pesquisa qualitativa. Nesse 

caso, o pesquisador tem como foco o processo e não simplesmente o produto, tentando 

compreender os fenômenos estudados a partir de uma perspectiva crítica e 

contextualizada. (GODOY, 1995). 

Dessa forma, para a análise do poema, utilizaremos a Análise do discurso, mais 

especificamente o cotejo de enunciados do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; 

VOLÓCHINOV, 2018). Considerando a perspectiva da comunicação, do diálogo, é 

possível abordarmos a enunciação como um desses meio de diálogo. Segundo 

Volóchinov (2013), a enunciação pressupõe realizar a existência não só de um falante, 

mas também de um ouvinte e, para que ela exista, pressupõe inevitavelmente 

protagonistas.  
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Nessa perspectiva, sendo o poema uma produção humana que constitui-se por 

uma linguagem cifrada, ritmada e ligeira que canta a vida e convida quem o lê a desfrutar 

dela com atenção e sensibilidade, para que, então, possa reconstruir o sentido da vida 

(RAMALHO, 2014), o poema também é considerado um enunciado. Deconto e 

Ostermann (2020) apontam a relevância de olhar para a articulação entre arte e educação 

a partir do referencial teórico do Círculo de Bakhtin. 

Bakhtin (1990) traz em sua obra que a forma do poema estabelece relações de 

sentido quando articulado à história e à cultura, uma vez que esses elementos são 

indissociáveis. O poema de Carlos Drummond de Andrade se insere em um contexto 

histórico-cultural e se constitui no e pelos acontecimentos. Dessa forma, é possível 

identificar uma síntese dialética entre o psíquico e o ideológico, que continuamente se dá 

na palavra (VOLÓCHINOV, 2018). Este mesmo autor ainda aborda que, “cada ato 

discursivo, a vivência subjetiva é eliminada no fato objetivo da palavra-enunciado dita; 

já a palavra dita, por sua vez, é subjetivada no ato de compreensão responsiva, para gerar 

mais cedo ou mais tarde uma réplica responsiva” (VOLÓCHINOV, 2018, p. 140). 

Partindo dessas questões e entendendo que na perspectiva bakhtiniana, todo 

enunciado responde a algo dito anteriormente e suscita dizeres e compreensões 

posteriores e orienta-se para uma resposta, sendo um elo na cadeia ininterrupta de 

discursos e que somente pelo cotejo dessas etapas é que se pode analisar o sentido de um 

enunciado, procuramos responder à seguinte pergunta: o enunciado do autor suscita quais 

possíveis dizeres em um ambiente de formação de professores, no que tange as ideias da 

natureza? 

3. Resultados e discussão 

 Uma vez inserido na cadeia contínua de enunciados, o poema analisado responde 

e suscita outros dizeres que estão relacionados com a ideia do conceito de natureza ao 

longo da história. A humanidade é atravessada por uma inquietação que se ocupa por uma 

inscrição na investigação de si mesma, humana, e do mundo, pensamento este que pode 

ser compreendido pelo poema de Drummond, ao ilustrar um alguém, de um determinado 

tempo, em um determinado espaço que ao observar as folhas, reflete sobre o que está fora 

e o que está dentro de si, a natureza e a natureza de si. 

Daremos seguimento destacando, a partir da obra, os enunciados que possibilitam 

discussões nos ambientes educacionais, no que tange a ideia de natureza, construindo um 

pensamento que parte da concepção platônica, salta à Kant que influencia Hegel e então 

somos lançados num questionamento que nos orienta à dialética de Marx e Engels. 

3.1 Uma concepção do real 

 
A natureza são duas. 

Uma, tal qual se sabe a si mesma. 
Outra, a que vemos. Mas vemos? 

Ou é a ilusão das coisas 

Ao nos depararmos com os questionamentos, algumas discussões são suscitadas. 

“Mas vemos? Ou é a ilusão das coisas?” 

Podemos nos remeter a Platão que, de acordo com Nietzsche (2007g, p. 75-84), 

possui uma ligação direta com o socratismo. A filosofia platônica nos apresenta duas 
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esferas, a da realidade e a da ilusão.  Para Platão não vivemos no plano da realidade, mas 

uma dimensão cuja verdade é inalcançável, vivemos apenas as aparências, estas 

constituem o mundo dos sentidos, “onde tudo é instável e varia conforme as 

interpretações” (NASCIMENTO JUNIOR, 2010, p. 32). Almejando o ser, busca-se o que 

constitui a sua essência, e esta está contida nas ideias. 

“Uma, tal qual se sabe a si mesma. Outra, a que vemos. Mas vemos?” 

O verso citado acima torna possível nos remeter “a coisa em si” de Kant, mas 

quando Kant barra o acesso direto com a coisa em si, já não se fala mais nos termos 

platônicos. Essa barreira com a coisa em si, se estabelece já que “para saber sobre ela eu 

preciso tê-la na minha mente, e quando ela está na minha mente já está inevitavelmente 

afetada por esta; logo, já não é mais a coisa-em-si, mas uma mistura da coisa-em-si e da 

minha subjetividade” (KAUFFMANN, 2008, p. 30).  

A natureza são duas. Uma, tal qual se sabe a si mesma. Outra, a que vemos. Mas 

vemos? Ou é a ilusão das coisas? 

Partimos de um dualismo e de uma dialética na concepção da natureza, 

identificamos que uma apresenta a ideia de que se sabe a si mesma, e entramos na ideia 

de um outro, para então voltar o pensamento a si próprio a partir do outro. 

3.2 O desdobramento na dialética de Marx 

A inquietação que atravessa a história da humanidade, na busca pela significação de si e 

do mundo acompanha as transformações das concepções de natureza. 

Quem sou eu para sentir o leque de uma palmeira? 
Quem sou, para ser senhor de uma fechada, 

sagrada arca de vidas autônomas? 

Estávamos questionando a natureza e agora o eu, questiona a si próprio e sua 

relação com o mundo. As inquietações surgem enquanto problemáticas, em formas de 

perguntas e essas nunca cessam. O poeta é “alguém que quer conhecer, um inquiridor 

perplexo que reflete sobre si mesmo, o mundo e a linguagem” (ARRIGUCCI JR, 2002, 

p. 48). 

O sujeito que sente o leque de uma palmeira é parte da natureza ou está perante 

ela? Se está perante ela, retornarmos à concepção de natureza percebida no racionalismo 

cristão bem como na visão mecanicista. No entanto, o caminho percorrido até aqui e a 

junção da próxima parte do poema nos leva a outra concepção de natureza. 

 
A pretensão de ser homem 

e não coisa ou caracol 
esfacela-me em frente à folha 

que cai, depois de viver 
intensa, caladamente, 

A resposta enquanto diferenciação do homem e do animal nos leva novamente ao 

encontro da dialética, mas não mais a hegeliana e sim a de Marx e Engels: 

não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, 
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chegar aos homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a 

partir do seu processo de vida real, expõe também o desenvolvimento dos 

reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida (MARX, 1977, p. 37). 

Assim, temos que “(...)quanto mais os homens se afastam dos animais, mais sua 

influência sobre a natureza adquire um caráter de ação intencional e planejada, cujo fim 

é alcançar objetivos projetados de antemão” (ENGELS, 1977, p.69-70). Engels (1977) já 

apontava para a necessidade de compreensão da relação dialética entre o humano e 

natureza. A pretensão do verso onze do poema nos leva a seguinte ideia: 

Só que o podem fazer os animais é utilizar a natureza e modifica-la pelo mero 

fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a 

obriga a servi-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença essencial 

entre o homem e os demais animais, diferença que mais uma vez, resulta do 

trabalho (ENGELS, 1977, p.71). 

Este trabalho possui um caráter mutável e possui relação com o seu tempo e com 

o espaço, sendo assim ao se modificar, muda a visão do mundo e até mesmo o próprio 

mundo (NASCIMENTO JUNIOR, 2000). 

Partindo da concepção de natureza apoiada no materialismo dialético de Karl 

Marx, tem-se a natureza como uma unidade complexa e dinâmica em seu próprio 

movimento contraditório e, seguindo as ideias de Costa e Loureiro (2015, p. 290), 

“distanciando de abordagens que a definiam como “substrato”, que resulta em 

entendimentos dicotômicos (de um lado ser humano, de outro, a natureza)”. 

Para finalizarmos, os seguintes versos corroboram nossa construção até a 

concepção da dialética de Marx e Engels: 

e por ordem do Prefeito 
vai sumir na varredura 

mas continua em outra folha 
alheia a meu privilégio 

de ser mais forte que as folhas. 
 

A concepção presente nesse processo de natureza-homem e homem-natureza, é a 

de que “não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. 

(MARX; ENGELS,1977, p.37). O trabalho humano “é o responsável pela construção da 

consciência, das ideias e dos valores humanos (exatamente o oposto dos sistemas 

kantiano e hegeliano, onde as ideias estabelecem o propósito das coisas naturais)” 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2010, p.167). Ser mais forte que as folhas, nos remete ao 

pensamento de que “o homem é o momento em que a natureza (enquanto matéria) atinge 

a consciência sobre si mesma” (NASCIMENTO JUNIOR, 2010, p.170). 

 

4. Considerações finais 

 Foi realizada uma leitura, por parte dos autores do trabalho, sobre o poema de 

Carlos Drummond, construindo uma articulação que permitiu, associar a unidade 

filosófica da dialética compreendida nas ideias da natureza e sua construção histórica. Foi 

possível então, suscitar, alicerçado no poema, enunciados referentes a uma construção 

histórica das ideias de natureza, perpassando Platão, Kant, Hegel e culminando numa 

unidade filosófica, central no poema, da dialética de Marx e Engels. Ao estabelecer 

relações de sentido, entre os enunciados do poema e uma discussão crítica e 

contextualizada acerca das ideias da natureza, a ciência, a arte e a vida ganham um caráter 

de compreensão histórico-social de saberes. 
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Por fim, é importante destacar que a possibilidade de discussão sobre as ideias de 

natureza a partir do poema é muito rica para ambientes de formação de professores. Isso 

acontece, pois é a partir do conhecimento e compreensão da mudança das ideias de 

natureza ao longo da história, que os professores de biologia conseguirão mediar os 

conhecimentos acerca desta ciência de forma crítica e contextualizada, contribuindo para 

a formação de sujeitos que, de fato, compreendam os pressupostos dos conteúdos 

biológicos. 
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A presente pesquisa parte de uma reflexão sobre saberes e concepções de formação 

docente e as propostas relacionadas ao trabalho com a literatura infantil visando à 

formação de leitores na educação infantil. Este estudo se justifica pelo fato de que a 

formação docente busca qualidade educacional, sendo assim, oportunizará a 

compreensão da ação da prática literária de forma lúdica e imaginária. Além de 

promover a discussão sobre como a leitura literária é usada como instrumento de 

ressignificação com o intuito da aquisição de novos conhecimentos para futuros 

profissionais e se tornará uma fonte para orientar a atividade educativa de forma 

significativa para docentes e discentes. Desse modo, focando na importância dessa 

formação para a prática da literatura infantil, a pesquisa tem como objetivo geral 

compreender o papel da literatura infantil para a formação docente e, por conseguinte, 

para o seu exercício profissional, tendo como objetivo específico identificar quais os 

saberes docentes subsidiam, orientam e organizam as propostas pedagógicas com a 

leitura literária na educação infantil. Para tanto, discute-se autores que tratam da 

formação de professores, dos saberes docentes e dos conceitos de literatura infantil e 

leitura literária. O procedimento metodológico será de abordagem qualitativa, visto que 

se trata de uma pesquisa de campo a partir da realização de uma entrevista coletiva 

semiestruturada e com perguntas abertas, com professoras que atuam na educação 

infantil de uma escola da rede privada, localizada em uma cidade do Campo das 

Vertentes. 
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 O ensino de Língua Portuguesa no Brasil é norteado por documentos oficiais 

que estabelecem diretrizes comuns às escolas de todo país. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), elaborados pelo Governo Federal em 1998, instituem uma proposta 

de renovação curricular, sem caráter obrigatório e adaptável às condições próprias de 

cada região. A demanda para um ensino que capacite o aluno a desenvolver suas 

habilidades, de maneira que possa utilizar-se das diferentes linguagens nas situações 

comunicativas a que for exposto, denota uma crescente utilização dos textos 

multimodais seja no ambiente escolar ou no cotidiano social do aluno. A presente 

pesquisa objetiva promover a discussão e análise de peças publicitárias a luz da 

Gramática do Design Visual (Kress e van Leeuwen, 2006), relacionando a abordagem 

da semiótica social às diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa – Terceiro e Quarto ciclos do ensino fundamental. A abordagem 

metodológica que norteará este trabalho consistirá de uma pesquisa bibliográfica com 

vistas a delinear os tópicos que compõem a base estrutural da pesquisa – PCN, gêneros 

textuais, textos multimodais, anúncios publicitários e a Gramática do Design Visual 

(GDV) e da análise de peças publicitárias retiradas de revistas de grande circulação 

nacional. Os resultados estimados apontam para que a pluralidade de leituras produzidas 

pelos alunos justifica-se pela posição de sujeito ocupada por cada um, que é compatível 

a sua realidade social, cultural e econômica, e, portanto, individual. Deste modo, 
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conclui-se que o anúncio publicitário é selecionado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) como um gênero privilegiado para a prática de leitura de textos, tanto 

na linguagem oral quanto na linguagem verbal, uma vez que o gênero favorece o 

desenvolvimento da criticidade dos alunos e o crescimento da leitura de textos 

multimodais em sala de aula.  
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TÍTULO: A influência das tecnologias digitais no processo de escrita e uso da língua 

portuguesa 

O presente estudo tem como tema “A influência das tecnologias digitais no 

processo de escrita e uso da língua portuguesa”. Seu objetivo geral é analisar se e como 

as tecnologias digitais influenciam a escrita da língua portuguesa através do uso dos 

aplicativos de mensagens instantâneas: ICQ; MESSENGER; TWITTER; WHATSAPP; 

INSTAGRAN. Elegeu-se, portanto, como objetivo específico: avaliar a influência da 

linguagem dos aplicativos no processo de escrita da língua portuguesa através do uso de 

emoticons, emojis, abreviações e redução vocabular. A pesquisa a ser desenvolvida irá 

mostrar como a interação nos aplicativos de mensagens instantâneas pode influenciar a 

escrita e uso da língua portuguesa, tendo como base teórica os estudos de Barton e Lee 

(2015), bem como outros autores que tratam do tema linguagem online. O interesse na 

investigação do assunto em questão partiu da observação do fenômeno natural na 

contemporaneidade, que é as conversas trocadas entre os usuários de aplicativos de 

mensagens instantâneas. Levando em conta que esse tipo de comunicação passou por 

um período de valorização da escrita e o emprego da formalidade. Com o surgimento da 

função de gravação e envio de mensagens por áudio, os participantes de grupos de 

conversas informais, fizeram automaticamente a substituição da comunicação escrita 

pela falada. Além da função de mensagem por voz, outros elementos também vieram 

para substituir a escrita na comunicação instantânea, por exemplo, símbolos, figuras, 

imagens, emojis e emoticons utilizados na interação entre os usuários dos aplicativos de 

comunicação instantânea. Assim, a linguagem usada para se comunicar por meio desses 

aplicativos que antes era estritamente verbal e escrita passou a ser preferencialmente 

não verbal e visual. Vale destacar que a pesquisa é qualitativa e tem característica 

bibliográfica, pois possui como corpus trabalhos acadêmicos que analisaram a 

linguagem produzida em aplicativos de mensagens instantânea. Como resultados 

espera-se mostrar como a linguagem dos aplicativos de mensagens instantâneas pode 

influenciar a escrita e uso da língua portuguesa. 
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A Linguagem representa o conhecimento de mundo e a produção de sentidos, através da 

interpretação de mensagens que atuam e dialogam na interação entre os sujeitos. A 

língua é dinâmica, social, mediada por saberes que são compartilhados continuamente. 

A partir desta afirmativa surge o questionamento: como se tem utilizado o conceito de 

gêneros textuais/discursivos na prática de leitura e escrita na Educação Básica, nos 

aspectos de uso da linguagem, para promover o trabalho em uma interação realmente 

significativa? A questão relevante desse estudo é analisar práticas, tendo como suporte o 

trabalho com gêneros textuais e sua influência no processo de formação leitora. É 

possível perceber que algumas práticas pedagógicas possuem deficiências que 

corroboram o desinteresse dos alunos.  A justificativa está em atividades que muitas 

vezes se distanciam do uso efetivo da linguagem. Assim, examinar seus diferentes usos 

através da análise de atividades sobre os gêneros textuais, presentes no livro didático da 

Educação Básica, torna-se o principal objetivo desse estudo e mediante a construção 

desse objetivo, pretende-se identificar as implicações do trabalho com gêneros nos 

aspectos de uso da linguagem e desenvolvimento da competência analítica significativa. 

O percurso metodológico do estudo é de uma pesquisa qualitativa sobre os conceitos de 

gêneros discursivos, entendidos como enunciados e sua aplicação no contexto escolar e 

social. Espera-se que a pesquisa possa permitir um conhecimento que redirecione 

algumas práticas pedagógicas possibilitando a produção de sentidos em atividades para 

além da assimilação de mecanismos codificados de escuta e apreciação.  
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 A constituição dos sujeitos é um processo que fundamenta discussões e reflexões 

ligadas às relações sociais, culturais, históricas e ideológicas. É em consonância a essas 

reflexões que o presente estudo faz vistas a discorrer, sob o ponto de vista discursivo do 

Círculo de Bakhtin, como o circuito constitutivo dos sujeitos em processo de loucura se 

materializa em narrativas documentais, a partir do olhar alteritário do outro-

coconstrutor. Dimensiona-se, que o foco das discussões pretendidas não é refletir sobre 

a loucura enquanto condição biológica, isto é, enquanto um transtorno mental, mas 

sobretudo como um lugar socialmente constituído que vem, ao longo do tempo, sendo 

ressignificado. Para isso, elegeu-se como corpus o documentário Holocausto brasileiro 

(2016), com direção de Daniela Arbex e Armando Mendz e buscou-se evidenciar como 

a memória, especificamente, a memória coletiva (HALBWACHS, 1990) é 

fundamentalmente constitutiva da linguagem, dos sujeitos e de sentidos. Ancorou-se, no 

referencial teórico-epistemológico dos estudiosos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 

2010; 2011 & VOLÓCHINOV, 2013; 2017; 2019), com o intuito de propor reflexões, 

principalmente, sobre os conceitos de sujeito, consequentemente, de sujeito-louco e ato 

responsável. No que compete ao discurso cinematográfico e a compreensão do 

documentário como forma de representação elegeu-se, respectivamente, (XAVIER, 

2019) e (FREIRE, 2011), a fim de evidenciar que representar o passado e reconstruí-lo 

coletivamente em uma narrativa documental marca-se como posicionamento 

ético/estético da equipe autoral – autor(es) criador(es) – por meio de escolhas 

narrativo-valorativas. Em síntese, espera-se que as discussões iniciais empreendidas no 

presente trabalho suscitem reflexões acerca da constituição do sujeito-louco na e pela 

linguagem semiotizada, evidenciando o caráter ético discursivo da filosofia bakhtiniana. 
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O presente trabalho parte de uma pesquisa de mestrado que está em andamento e 

tem como objetivo estudar a memória ficcional na obra Caminho de Dentro de Carmem 

Quintão de Castro, pensando a poesia como ficcionalização das memórias da autora. 

Para isso, partimos de uma investigação inicial sobre as características da ficção 

entendida num sentido mais amplo.  A metodologia utilizada é a leitura analítica da obra 

Caminho de Dentro à luz de textos teóricos sobre literatura, ficção e autobiografia. 

Carmem Quintão de Castro nasceu em Marliéria- MG, no dia 01 de outubro de 1920 e 

faleceu em Belo Horizonte no dia 07 de janeiro de 2019, filha de Henrique de Castro e 

Macrina Quintão. A poetisa reorganiza suas memórias por meio do trabalho estético 

com as palavras, transfigurando suas memórias pessoais para experiências de leitura que 

ultrapassam esse âmbito individual. Durante a pesquisa inicial, foram realizados estudos 

sobre os conceitos de literatura e gênero autobiográfico. Assim, teóricos como Terry 

Eagleton (2003), Candido (2004), Wellek e Warrem (2003), Lejeune e Arfuch embasam 

esta pesquisa que busca compreender o processo de contar ficcionalmente sobre si 

mesmo como uma experiência de alteridade na medida em que o leitor do texto literário 

sempre se implica no processo de leitura, tornando-se coautor do texto .  
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Para observar e capturar os detalhes das comunidades online, por meio da 

utilização de artefatos tecnológicos, temos a finalidade de entender as estruturas, ou 

conjunturas, socioeconômicas. Para tanto, devemos utilizar uma metodologia condizente 

com a natureza do estudo, mediante a observação ativa da comunidade, no ambiente 

online, sem estar deslocado do offline. (FERREIRA; SILVA, 2014). Da mesma forma, 

Sobrinho, Júnior e Sarmento (2019) nos dizem que os sujeitos que criam ou participam 

de comunidades online, têm por função a busca de objetivos e possuem finalidades em 

comum, o que demonstra a importância de se analisar essas comunidades em seus 

ambientes de criação. A utilização da netnografia, que bebe nas mesmas fontes da 

etnografia, não se limita em espaços geográficos fisicamente restritos. Assim, como 

afirmam Corrêa e Rozado (2017), o aparecimento e desenvolvimento de comunidades 

dentro do ciberespaço fizeram surgir a necessidade de um remodelamento do processo 

etnográfico e que tenha potencialidade para captação dessa estrutura nos ambientes 

online. O seu foco está em como determinados sujeitos interagem e se interrelacionam 

utilizando a cibercultura. Assim, talvez, possamos entender a netnografia como um novo 

método para captar e analisar comunidades que se apropriaram das tecnologias e criaram 

novos ambientes sociabilidade. A ampliação dos processos desenvolvidos pela etnografia 

possibilitou a articulação com as novas singularidades do digital. As ações e suas formas 

de interação, e os sujeitos empregaram na cibercultura, são o grande foco do método 

netnográfico. (CORRÊA; ROZADOS, 2017). Corroborando com esse aspecto, Sobrinho, 

Júnior e Sarmento (2019) nos dizem que essas novas metodologias são referentes às novas 

dinâmicas de relações e comportamentos que passam a ser mediadas por artefatos 

tecnológicos. O surgimento dos ambientes virtuais de aprendizagem foi um dos 

importantes desdobramentos dessas relações mediadas por computadores para educação. 

Encontramos na internet diversos grupos que possibilitam contato direto com outras 

formas de pensamento e de troca de conhecimento, bem como o surgimento de processos 

mais dinâmicos de aprendizagem devido a utilização de recursos para a produção de 

saberes de forma individual ou coletiva. A netnografia torna-se uma ferramenta potente 

para analisar essas novas comunicações. (SOBRINHO; JÚNIOR; SARMENTO, 2019). 

Como observa Kozinets (2014, p. 62), “a netnografia é pesquisa observacional 

participante baseada em trabalho de campo online. Ela usa comunicações mediadas por 

computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à representação 

etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal”. 
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O tema da autocomposição de conflitos está cada vez mais presente na                       
sociedade na medida em que aumenta a complexidade dos conflitos e a consequente                         
impossibilidade de legislar cada um deles. Incluída nesse contexto, está a Administração                       
Pública, seus serviços prestados e servidores que a compõem. Considerando que grande                       
parte das questões conflituosas que ocorrem na Administração Pública passam, em                     
algum momento, pela Ouvidoria do órgão, tem-se no setor uma possibilidade de atuação                         
que vai além do mero recebimento e encaminhamento formal de manifestações. Nesse                       
sentido e com o objetivo de analisar a possibilidade de implementação de métodos                         
autocompositivos de solução de conflitos, conciliação e mediação, no âmbito de uma                       
Ouvidoria pública, esta pesquisa de natureza aplicada adotará uma abordagem                   
qualitativa de objetivo exploratório. Pretende-se utilizar do estudo de caso combinado                     
com a pesquisa bibliográfica e documental para avaliar a autocomposição e a legislação                         
referente a Ouvidorias e fazer um levantamento das manifestações que chegam ao canal                         
de Ouvidoria de uma Universidade Pública, identificando aquelas que possuem o                     
potencial de serem tratadas por meio da autocomposição. Os principais resultados                     
obtidos até o momento tratam da possibilidade de adoção de conciliação e mediação                         
como forma de lidar com os conflitos internos existentes, desde que se construa um                           
procedimento que adote princípios basilares da autocomposição, como a capacitação                   
profissional do conciliador/mediador, e que se possua apoio institucional à formulação e                       
implementação de políticas públicas que visam ao tratamento adequado de conflitos.                     
Como resultado esperado, pretende-se propor tal procedimento, mediante elaboração de                   
material informativo, bem como a indicação da regulamentação necessária para adoção                     
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do mesmo. Acredita-se que a proposta procedimental possui potencial de impactar a                       
sociedade visto se tratar de alteração na gestão dos conflitos por parte de uma                           
Universidade Pública, que possui alcance e meios para impactar diversos usuários de                       
seus serviços públicos, assim como servidores e pessoal terceirizado, que poderão,                     
posteriormente, reproduzir a cultura de paz incentivada. 
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 Evidentemente, é inegável a relevância da literatura para a escola. Enquanto 

objeto de leitura, o texto literário tem significativo papel no auxílio da formação do 

estudante, à medida que o permite o acesso a diversas culturas e subjetividades por meio 

de seu arranjo peculiar. A poesia, em especial, apresenta esses aspectos de modo 

singular pelo fato de ser um objeto cultural capaz de propiciar o prazer estético e, ao 

mesmo tempo, melhor percepção de mundo (ENES FILHO, 2015). Nessa mesma 

esteira, visualiza-se, na atualidade, um movimento dos documentos oficiais na defesa da 

dimensão humanizadora da literatura; sobretudo, na BNCC (2017) em que se verifica 

um discurso emancipador de sua abordagem na sala de aula. Assim, a formação de um 

“leitor-fruidor” recebe a centralidade na elaboração de livros didáticos (LDs) no âmbito 

escolar brasileiro. Diante disso, trazemos para esta discussão algumas reflexões sobre 

nosso projeto de mestrado, o qual possui o objetivo de analisar como o LD de Língua 

Portuguesa contribui para as práticas de leitura de poesia no Fundamental II. O corpus 

selecionado consiste em Se liga na Língua: Leitura, produção de texto e linguagem 

(ORMUNDO; SINISCALCHI, 2018), pela editora Moderna. Amparados pela 

abordagem qualitativa e análise documental, pretendemos analisar de que modo a poesia 

é contemplada nessa coleção (em relação aos 6º, 7º, 8º e 9º anos): o LD contribui para a 

leitura de poesia? A apresentação da poesia está em consonância ou divergência com a 

BNCC? Como resultados parciais, a coleção ressalta estar alinhada com as 

considerações da base, trazendo um Manual do Professor com orientações acerca do LD 

e da BNCC. Nesse manual introdutório, há a atenção dispensada às seguintes 

competências da base: a partir da Competência Geral 3, Competência Específica de 

Linguagem 5 e Competência Específica de Língua Portuguesa 9, o desenvolvimento do 

senso estético, da fruição e da percepção da função humanizadora da literatura são 

aspectos basilares para a inserção da poesia na coleção. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, buscaremos constatar como esse ideal se estabelece no tratamento dado à 

poesia. Com isso, pretendemos contribuir para as discussões sobre a educação literária 

e, especificamente, leitura e estudo de poesia em LDs. 
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O desenvolvimento mamário na lactação de fêmeas suínas hiperprolíficas pode estar 

relacionado com a posição da glândula no úbere. A produção de leite também pode 

diminuir na direção das glândulas, das anteriores para as posteriores, e isto pode impactar 

o crescimento dos leitões lactentes posicionados nas diferentes glândulas. Dessa forma, 

objetivou-se avaliar o efeito das diferentes posições de glândula mamária sobre o 

desenvolvimento vascular glandular de matrizes suínas lactantes. Foram utilizadas 14 

matrizes suínas de mesma linhagem genética. O delineamento utilizado foi inteiramente 

casualizado sendo os tratamentos as três posições da glândula mamária (torácica, 

abdominal e inguinal). Após o desmame, no 24°dia, as fêmeas foram abatidas e assim foi 

realizado a secção do aparelho mamário das glândulas torácicas, abdominais e inguinais 

para realização de análises histológicas. Através da câmera microscópica foram obtidas 

1.134 imagens do tecido da glândula mamária. Posteriormente à captura das imagens, foi 

a realizada a mensuração das variáveis, pelo software ImageJ. Foram avaliados números 

de capilares e números de alvéolos por área definida e mm2, área alveolar e a relação 

capilares/alvéolos, todos entre as posições glandulares. Observou-se que as glândulas 

mamárias inguinais apresentaram um menor número de capilares sanguíneos por área 

definida (P=0,046) e por mm ² (P=0,017) do que as glândulas torácicas e abdominais. A 

posição da glândula mamária também não interferiu na área alveolar (P=0,563) e também 

na relação capilares/alvéolos (P=0,317). Em nenhuma das variáveis foi observada 

interação entre tratamento e posição glandular (P>0,05). Assim, pode-se concluir que em 

matrizes suínas em lactação as glândulas mamárias torácicas e abdominais possuem mais 

capilares sanguíneos do que as glândulas inguinais. 
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Astronomia é uma das mais belas ciências e talvez uma das ciências que causa maior 

admiração às pessoas ao redor do mundo. Durante nossa pesquisa buscamos  propor um 

minicurso que aproxime esta ciência a um grupo de alunos do ensino fundamental e 

médio da rede particular de ensino da cidade de Formiga – MG, com o objetivo de 

incentivar os alunos quanto ao estudo de conteúdos relacionados à 

Astronomia/Astrofísica, divulgar cientificamente a Astronomia/Astrofísica, dar 

significado aos conhecimentos desenvolvidos nas aulas de Física e favorecer a 

alfabetização científica dos estudantes por meio do desenvolvimento de argumentações 

científicas. 

Nosso minicurso, foi construído para ser desenvolvido com os alunos na forma 

presencial, com encontros semanais com cerca de uma hora e meia de duração. Em 

função da pandemia da Covid-19, algumas alterações se tornaram necessárias, o 

minicurso sofreu adaptações para ser realizado remotamente, através da plataforma do 

sistema de ensino COC, reduzindo a  carga horária dos encontros semanais para cerca 

de quarenta minutos, porém mantendo os momentos de interações entre alunos e 

professor, considerados fundamentais na construção do conhecimento, no 

favorecimento da alfabetização científica e no desenvolvimento das argumentações. 

Nossa proposta aborda o processo evolutivo das estrelas, desde o seu nascimento, 

passando pelas suas características observacionais, processos de produção de energia até 

chegar aos seus diferentes fins. O material de estudo, consistindo em textos didáticos e 

de divulgação científica e vídeos, será disponibilizado uma semana antes de cada 

encontro de interações para que os alunos estudem e realizem as atividades propostas. 

Nos encontros teremos momentos para que os alunos socializem suas respostas, de 

forma a expor seus argumentos e ajudar uns aos outros na construção de seus 

conhecimentos, o professor atuará como mediador, intervindo em dúvidas mais 

complexas. Nas atividades propostas, temos questões que exigem do estudante a 

necessidade de pesquisar por respostas específicas, mas também questões que solicitem 

a exposição de dados, explicações, justificativas e exemplificações. Algumas questões 

se repetem nas diferentes atividades de modo que possamos identificar a presença e 

evolução dos conhecimentos adquiridos além de indícios de alfabetização científica. 
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Abstract. This expanded summary brings an old discussion in the history of 

science about the finitude or infinity of the dimensions of the universe. For 

millennia, this question has been addressed by philosophers and scientists and, to 

this day, there is no defitive answer. We seek to take this discussion to the 

academic environment of the Universidade Federal de Lavras intending to know 

some opinions on this topic. 

Keywords: Universe, finite, infinity. 

 

Resumo. Este resumo expandido traz uma discussão antiga na história da ciência 

sobre a finitude ou infinitude das dimensões do universo. Durante milênios, essa 

pergunta vem sendo abordada por filósofos e cientistas e, até hoje, não existe uma 

resposta definitiva. Buscamos levar essa discussão para o ambiente acadêmico da 

Universidade Federal de Lavras e conhecer algumas opiniões acerca desse tema. 

Palavras-chave: Universo, finito, infinito. 

1. Introdução 

 A questão sobre a finitude ou não das dimensões do universo é muito antiga na 

humanidade. Há aproximadamente 2500 anos, ela vem sendo debatida por filósofos e 

cientistas. Demócrito, Aristóteles, Kant, Einstein e Stephen Hawking são alguns 

exemplos de nomes que tentaram trazer luz a essa pergunta. Hoje, ainda é um mistério 

sem resposta, dada a natureza complexa do que ele pretende investigar e as limitações 

da ciência e tecnologia humanas. Por exemplo, somos limitados pela luz, a qual viaja a 

uma velocidade finita, de forma que só podemos ter acesso a uma pequena fração do 

universo, chamada de “universo observável”. O que existe além dessa fronteira? O 

universo tem um fim ou se prolonga eternamente? Qual o significado físico de infinito? 

Como dito, essas questões ainda não possuem uma resposta definitiva e, mesmo na 
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opinião de alguns cientistas, nunca a terão, pois, caso o universo seja infinito, não será 

possível o saber, ao certo, já que o infinito é imensurável. Uma questão muito 

interessante, onde filosofia e ciência se encontram na tentativa de dar significados e 

respostas a ela. Mas porque, então, dar atenção a uma pergunta que pode nem mesmo 

possuir uma resposta? Simples! A atitude científica almeja o conhecimento, e o cientista 

quer cada vez mais investigar e conhecer a natureza. A história conta que Michael 

Faraday, um brilhante físico, químico e inventor da história humana, teria apresentado 

suas descobertas e trabalhos com o magnetismo e eletricidade a um grupo de políticos, 

de onde veio a seguinte pergunta “Mas para que isso é útil? ”[HIGHFIELD 2010]. No 

mundo atual, seria possível imaginar a vida sem a eletricidade? Indagar hoje sobre a 

finitude ou não do universo pode ser uma pergunta semelhante as que Faraday fez 

quando tentava entender as leis da eletricidade e do magnetismo. Sendo assim, qual é a 

percepção que um atual jovem universitário tem sobre essa questão? Este trabalho 

propõe uma pequena investigação nesse sentido. 

2. O universo é finito ou infinito? 

 Em “Uma breve história do infinito – dos paradoxos de Zenão ao universo 

quântico” [Morris 1998], o escritor Richard Morris traça a história desse 

questionamento sobre o universo ser infinito ou não desde a Grécia antiga até os dias 

atuais. Com a teoria da Relatividade Geral de Einstein, em 1915, e o subsequente 

nascimento da cosmologia moderna na década seguinte, com a descoberta da expansão 

do universo, essa pergunta passou a tentar ser respondida sob a luz desses 

acontecimentos. Na teoria da Relatividade Geral, três geometrias para a estrutura do 

universo seriam possíveis: plana, aberta ou fechada. Como a intenção não é discutir a 

teoria propriamente dita aqui, mas sim as consequências que ditariam a geometria do 

universo, basta entendermos que um universo que obedeça a geometria plana ou a aberta 

(sela de cavalo) pode ser um universo infinito, pois, como se expande, seus limites 

nunca se encontrariam. Em outras palavras, um viajante poderia vagar eternamente em 

linha reta e nunca retornaria ao ponto do qual partiu nem chegar a um final, visto que o 

universo se expande. Por outro lado, se a geometria fosse fechada (esfera), o universo 

seria finito mesmo que aumentasse suas dimensões. O cálculo dessa geometria depende 

principalmente da medição da quantidade de matéria-energia no universo. Os dados 

atuais [Ade et al. 2013], coletados pela sonda Planck, sugerem que vivemos em um 

universo de geometria plana. Essa informação combinada com o fato de que o universo 

se expande aceleradamente são fortes indícios de que vivemos em um cosmo infinito em 

suas dimensões, pelo menos na sua porção observável até o momento.    

 O astrônomo Erik Høg, com mais de 67 anos de profissão, tem um trabalho 

interessante acerca desse tema [Høg 2014]. Nele, ele fez a mesma pergunta sobre o 

universo ser finito ou infinito para astrônomos profissionais, durante algumas 

conferências das quais participava. As respostas que obteve foram variadas, havendo 

uma maioria de acordo com a ideia do universo infinito. O autor chama a atenção de 

como essa pergunta, há milênios, suscita a curiosidade dos cientistas e pensadores e, 

talvez, estejamos distantes de obter uma resposta definitiva, dadas as nossas limitações. 

Ao final do trabalho, Erik dá a sua própria opinião sobre o tema, alegando que, concorda 

com as observações referentes ao universo observável, porém, pensa que o universo, 

além dessa fronteira, pode ser muito diverso e outras leis seriam necessárias para 

entendê-lo.  
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3. Metodologia 

A pergunta “O universo é finito ou infinito? Explique” foi realizada na Universidade 

Federal de Lavras, pelo professor das turmas escolhidas (Laboratório de Física B, 

Engenharia ABI, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Ambiental), nos 

primeiros minutos de aula. Os alunos deveriam responder de forma anônima a questão 

em uma folha. Todas as respostas podem ser acessadas no seguinte endereço: 

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ABo8xHY_mhjIUk9PVA>. 

Para analisar as respostas, foi escolhido a metodologia de análise de conteúdo, descrita 

por Moraes (1999), utilizando as classificações em categorias de acordo com a 

características dos discursos e atendando-se para que “de certo modo a análise de 

conteúdo, é uma interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção 

que tem dos dados. Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa 

interpretação”[Moraes 1999 p.3]. 

 Outra fonte utilizada nessa metodologia e que nos auxiliou na forma de 

abordagem das respostas coletadas é o trabalho de Carnielli e Epstein (2011). O foco foi 

avaliar a construção de um argumento coerente e crítico, ou seja, além da resposta dada, 

verificar se o seu autor a justificou e apresentou motivos coerentes que a embasam,  

4. Discussões e resultados  

 A partir da análise das respostas dos entrevistados sobre a pergunta “O universo 

é finito ou in finito”, aplicando o método de análise de conteúdo tal como descrito por 

Moraes (1999), podemos classifica-las em três categorias principais: Universo Finito, 

Universo Infinito e Respostas Inconclusivas. 

Na categoria “Universo Finito”, foi incluída apenas uma resposta em que o entrevistado 

se posicionou como adepto da ideia de que este seria finito. Como justificativa, ele faz 

menção à expansão do universo, sob forma de questionamento, onde, para ele, não é 

possível conceber algo de dimensões infinitas se expandindo: 

“ Acredito que de alguma forma o 

universo seja finito, apesar de sua 

imensidão. Como pode algo infinito se 

expandir? Entretanto, acredito que as 

descobertas a respeito do universo sejam 

infinitas para o homem. “ 

 Como o entrevistado não escreve mais nada, ficamos sujeitos a fazer inferências a partir 

de apenas esse texto. Inferimos que, ao se referir ao fato de que o universo se expande e, 

por isso, ele seria finito, fica subentendida a ideia que o autor da fala faz referência a 

uma espécie de fronteira, onde, a partir dela ocorre a expansão. Nessa linha, ela é 

conceituada como a expansão de um limite de um corpo de dimensões definidas, o qual 

está aumentando de tamanho. A sequência lógica do pensamento pode ser colocada da 

seguinte forma “ O universo se expande e, juntamente com ele, sua fronteira. Logo, se 

ele possui uma fronteira, ele é finito”. Colocando em outras palavras, interpretamos que 

o entrevistado se baseie no fato de que o universo, por se expandir, aumenta de 

tamanho. Ora, se o seu tamanho aumenta, é porque, logicamente, ele tem um tamanho 

definido, sendo assim um universo finito. No entanto, algumas questões surgem daí 

sobre essa forma de interpretar a expansão do universo. A expansão do universo é algo 
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que ocorre no espaço-tempo como um todo (WAGA, 2000). As distâncias entre os 

corpos vão aumentando aceleradamente. E isto ocorre não pelo fato dos corpos estrarem 

se movimentando, mas o espaço entre eles é que está se expandindo. Quando 

visualizamos um processo qualquer de expansão, o pensamento trivial e a experiência 

cotidiana nos levam a imaginar (talvez, até mesmo, de forma inconsciente) e conceber 

tal fenômeno como a expansão das fronteiras do objeto. Um balão enchendo, o ar 

expandindo em um processo de aquecimento dentro de uma panela de pressão ou a 

expansão do império romano. Em todos os casos, o conceito de fronteira está presente e 

é parte significativa do mecanismo de visualização, tenha o observador ciência disso ou 

não. No entanto, a expansão do universo não pode ser entendida como a expansão de 

uma fronteira para além, mas a expansão das distâncias como um todo, sejam elas 

fronteiriças do universo observável ou as existentes dentro desse pseudolimite, uma vez 

que ele consiste em apenas o limite da observação humana, e não o limite físico do 

universo, tal como uma “fronteira final”.  Dessa forma, a argumentação de um universo 

finito baseado somente no fato da sua expansão não faz muito sentido, pois em um 

universo infinito os corpos também podem estar inseridos em um espaço-tempo que se 

expande e a sua infinitude, em princípio, não interferiria na expansão.      

 Três respostas foram classificadas na categoria “Respostas inconclusivas”, sendo 

uma delas contraditória, pois, ao mesmo tempo que defende um universo finito, também 

defende que ele seria infinito, não sendo possível uma análise mais aprofundada. Outra 

resposta diz não ser possível afirmar se o universo é infinito ou não pois não existem 

leis fundamentais vigentes em todo o universo e, dessa forma, em algumas regiões, não 

existiria a noção de realidade. É interessante notar que, embora o autor da afirmativa 

não aprofunde mais a sua argumentação para explicar essa “não existência de 

realidade”, a primeira parte da sua fala, referente à uma suposta não existência da 

validade das leis da Física em todo o universo, encontra embasamento em teorias 

científicas de físicos importantes, tais como Paul Dirac, César Lattes, Fred Hoyle e 

Mario Novello (NOVELLO, 2020). Para Dirac, por exemplo, o fato de o universo se 

expandir poderia fazer com que as leis da Física variassem no tempo. Mario Novello, 

um importante cosmólogo brasileiro, também faz críticas à validade da leis da Física por 

todo o Universo no sentido de que isso seria uma suposição simplificadora que os 

cientistas adotaram durante a história da ciência moderna, sendo a cosmologia uma 

candidata a questionar essa suposição por lidar com cenários extremos, onde essa 

validade global é posta à prova. Embora sem nenhuma comprovação, elas são linhas de 

pesquisa desenvolvidas dentro da ciência e, nesse caso, o discurso desse participante 

está próximo a elas. A terceira fala se refere a possibilidade de o universo ser infinito se 

ele continuar se expandindo eternamente ou seria finito caso essa expansão se 

estagnasse e/ou começasse a sua contração. De fato, em um cenário de expansão eterna, 

seria possível viajar pelo universo continuamente, seguindo um mesmo sentido, e nunca 

retornar ao ponto de partida, dependendo da sua topologia. Essa fala também faz uso de 

conceitos científicos na sua argumentação. 

 Na categoria “Universo infinito” foram classificadas 22 falas. Dentro dela, foi 

possível encontrar outras duas categorias que chamamos de “Mencionam expansão”, 

englobando as falas que fizeram uso da expansão do universo para realizar a sua 

argumentação, e “Não mencionam expansão”, onde foram classificadas as 

argumentações que não fizeram nenhuma referência à expansão do universo. Das 22 

respostas, 4 foram classificadas em “Mencionam expansão”. Todas justificam o 
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universo como infinito pelo fato se expandir. Uma fala estrutura o raciocínio de forma 

diferente das demais, argumentando que a expansão aconteceria até um certo limite, o 

universo entraria em contração, também até um certo limite, e voltaria a se expandir. 

Esse ciclo seria eterno, o que resultaria num universo finito em suas dimensões de 

expansão e contração, porém infinito na sua ciclicidade e existência. Essa argumentação 

possui muitos pontos em comum com a “Teoria do Universo Eterno”, cujo um dos 

defensores é o cosmólogo brasileiro Mario Novello (NOVELLO, 2010). Para Novello, 

existe um erro conceitual ao considerar que a Teoria do Big Bang fala sobre a origem do 

universo. Na verdade, ela trata sobre um passado onde o universo era extremamente 

pequeno e denso, porém isso não significaria que a sua origem tenha sido ali. É 

perfeitamente possível, para ele, que o estado inicial que o modelo do Big Bang prevê 

seja, na verdade, uma etapa de um ciclo de expansão e contração contínuos, resultando 

em um universo eterno em sua existência. Lembrando, novamente, que essa é uma 

teoria sem comprovação, mas, no entanto, possui seu embasamento científico. Embora o 

participante da pesquisa faz uma ligação com essa teoria, ela aparece de forma implícita, 

uma vez que não ocorre nenhuma citação explícita da teoria nem de algum autor 

qualquer. Aliás, essa é uma característica presente em todas as falas de todas as 

categorias do trabalho. Albert Einstein, Stephen Hawking e Michio Kaku, sendo os dois 

últimos grandes divulgadores da ciência, são os únicos que aparecem em poucas 

citações. Edwin Hubble, Milton Humason, Georges Lemaître e Aleksander Friedman, 

autores importantes no contexto da expansão do universo, não foram citados nenhuma 

vez. Todas as falas classificadas como “ Não mencionam expansão” utilizam o 

argumento de que o homem não possui tecnologia nem meio suficientes para entender e 

descobrir tudo o que exista no universo, sendo este infinito para ele.  Nenhum discurso 

em todo o trabalho mencionou diretamente algo sobre a geometria aberta, fechada ou 

plana do universo.   

5. Considerações finais 

O presente trabalho buscou promover um pouco da já antiga discussão filosófica e 

científica acerca da pergunta se o universo é infinito ou finito. Longe de querermos 

obter respostas objetivas ou “corretas”, até porque elas não existem nesse ponto em que 

a humanidade se encontra, buscamos inserir um tema complexo da cosmologia no 

ambiente acadêmico da Universidade Federal de Lavras. Pela diversidade e riqueza dos 

variados pontos de vista, podemos ver que a discussão se assemelha ao que a literatura 

já descreve - um tema ainda em construção, complexo, com opiniões diversas e variados 

posicionamentos. 
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Resumo. O projeto de pesquisa aqui relatado pretende analisar como os professores do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio se relacionam com os resultados das avaliações 

da aprendizagem dos seus alunos. Pretende verificar se os professores se apropriam ou 

não destes resultados e as possibilidades metodológicas do uso desses resultados para a 

reorientação da prática pedagógica. Tendo como justificativa o fato de que, pela 

observação do cotidiano escolar, a avaliação ainda parece ser vista como final de processo 

da prática pedagógica, servindo meramente para classificar os que estão “aptos” e os “não 

aptos”. Entendemos que essa pesquisa é relevante para as tomadas de decisões em relação 

aos processos avaliativos dentro das escolas. Para a escolha dos professores que 

participarão da pesquisa, foram coletados dados no SIMADE - Sistema Mineiro de 

Administração Escolar e escolhidas duas escolas, do município de Pouso Alegre, com 

altos índices de reprovação no ano de 2019. Para o desenvolvimento desta pesquisa 

pretende-se adotar uma proposta de abordagem qualitativa numa pesquisa de campo. Será 

realizada uma pesquisa bibliográfica com revisão sistêmica na literatura das áreas 

pertinentes, buscando-se responder a questões relacionadas aos tipos de avaliações que 

são “aplicadas” nas escolas atualmente e como os resultados dessas avaliações são 

registrados e apropriados ou não pelos professores. A metodologia adotada primará por 

um estudo teórico e pela análise de dados coletados a partir de um questionário que 

buscará informações sobre as práticas avaliativas adotadas pelos professores, os 

resultados dessas avaliações e as estratégias adotadas ou não pós análise desses resultados 

avaliativos. Após analisadas as respostas dos questionários, realizaremos uma roda de 

conversa. A roda de conversa, além de ser um instrumento de pesquisa, também será uma 

oportunidade de Formação para os professores, que em contato com seus pares e com a 

mediadora da Roda, que no caso é a pesquisadora, poderão construir e desconstruir 

conhecimentos sobre a temática Avaliação. Os dados coletados serão analisados 

qualitativamente, numa perspectiva sistemática, comparando as informações levantadas. 

A partir de todos os procedimentos supracitados, pretende-se oferecer a produção de um 

relato sobre as Rodas de conversas entre professores e as contribuições que essa estratégia 

pode oferecer para a formação deles; produzir relatório com o conhecimento coletado, 

contendo análises e possibilidades metodológicas do uso do Resultados das Avaliações 

Escolares para Reorientar a Prática Pedagógica de Professores; e contribuir para 

Formação de Professores a partir de um processo de reflexão de sua própria prática. 
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Este estudo insere-se na área de aquisição da escrita e investiga o aprendizado da 

ortografia de sujeitos em processo de alfabetização. Em específico, o trabalho faz uma 

análise sobre a multiplicidade de representação gráfica do fonema /s/ por alunos do 3º, 4º 

e 5º anos do Ensino Fundamental. Ressalta-se que a aquisição da escrita relacionada ao 

fonema /s/ é uma das mais complexas para o aprendiz da escrita no português, por 

envolver várias relações, inclusive de irregularidade, entre esse fonema e grafemas que o 

representam (LEMLE, 1994; MORAIS, 2008). Este estudo tem como fundamentação 

teórica Modelos Baseados no Uso (BYBEE, 2001; PIERREHUMBERT, 2001). Nesses 

modelos, que consideram a experiência de uso da língua na estruturação da gramática e 

do léxico (FERRARI, 2011), efeitos de frequência são importantes. Para proceder ao 

presente estudo, foi realizada uma coleta de dados escritos por alunos do 3º, 4º, 5º anos 

do Ensino Fundamental, de uma escola pública, do município de Bom Sucesso – MG. Os 

procedimentos metodológicos foram baseados em Rocha et al. (2010). Os resultados 

deste trabalho indicam que o desenvolvimento da aquisição da escrita é baseado no uso, 

na experiência e que o fator frequência é relevante para o aprendizado da criança que se 

encontra no processo de aquisição ortográfica. Espera-se que este trabalho colabore para 

estudos a respeito da ortografia na educação básica. 
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O cafeeiro (Coffea arabica L.) é uma das espécies mais cultivadas, porém o déficit hídrico 

é o estresse abiótico mais limitante, afetando sua atividade fotossintética. Com isso, sendo 

o magnésio (Mg) o cofator enzimático atuante no processo fotossintético e translocação 

de açúcares, a hipótese de que cafeeiros suplementados com Mg foliar apresentariam 

tolerância à seca devido à manutenção da produção de carboidratos, foi testada. Assim, 

objetivou-se avaliar se a aplicação foliar de Mg em cafeeiros sob déficit hídrico 

estimularia a manutenção da atividade fotossintética. Mudas de cafeeiro (cultivar Mundo 

Novo) foram submetidas a duas suplementações de Mg (MgSO₄·7H₂O) foliar (Sem, 

Mg0% e Com, Mg2%) e duas condições hídricas [hidratado (H) e déficit hídrico (DH)], 

em três momentos de avaliação definidos a partir da intensidade do estresse [50 e 30% da 

capacidade de campo (CC)] e reidratação (REC). Avaliaram-se: conteúdo relativo de água 

(CRA), assimilação de CO2 (A), condutância estomática (gs), transpiração (E), 

concentração intercelular de CO2 (Ci), eficiência intrínseca do uso da água (EUAi), 

eficiência instantânea de carboxilação (A/Ci) e o índice de tolerância a seca (IT). Na 

primeira coleta (50% CC), as plantas DH + Mg2% mantiveram o CRA e A semelhantes 

ao controle, além de obterem maior IT. Já na segunda coleta (30% CC), não houve 

diferença entre os tratamentos com Mg em condições de seca, apresentando menor IT 

devido ao estresse hídrico severo. Porém, as plantas H + Mg2% obtiveram os maiores 

valores das trocas gasosas. No período de REC, houve recuperação do status hídrico, sem 

diferença entre os tratamentos com Mg, para o CRA, A/Ci e trocas gasosas. No entanto, 

as plantas DH + Mg2% apresentaram maior EUAi quando reidratadas. Mudas de 

cafeeiros se apresentam mais tolerantes ao déficit hídrico moderado quando 

suplementadas com Mg foliar por manter a atividade fotossintética. 
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 Estratégias nutricionais estão sendo desenvolvidas com o intuito de melhorar a 

eficiência produtiva das fêmeas suínas. Dentre os nutrientes que participam de funções 

metabólicas importantes, destaca-se a arginina, um aminoácido funcional capaz de 

contribuir para o desenvolvimento da glândula mamária, visto que, fêmeas hiperprolíficas 

possuem uma elevada exigência nutricional, principalmente na fase de lactação. Assim, 

objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de 1,0% de L-Arginina na ração de 

lactação, sobre o desenvolvimento vascular da glândula mamária de matrizes suínas 

lactantes. Foram utilizadas 14 matrizes suínas de mesma linhagem genética em uma 

granja comercial, localizada no município de Oliveira, MG. O delineamento utilizado foi 

inteiramente casualizado, com uma dieta controle (CON) e uma dieta suplementada com 

1,0% de arginina (ARG), o aminoácido foi suplementado de forma on top, por um período 

experimental de 23 dias. Após o desmame, no 24°dia as fêmeas foram abatidas e assim 

foi realizado a secção do aparelho mamário para a colheita de amostras e realização do 

processamento das análises histológicas. Através da câmera microscópica foram obtidas 

1.134 imagens do tecido da glândula mamária. Posteriormente à captura das imagens, foi 

realizada a mensuração das variáveis, pelo software ImageJ. Foram avaliados o número 

de capilares, o número de alvéolos, área dos alvéolos e a relação capilares/alvéolos. Foi 

verificado uma porcentagem maior de capilares por área definida e por mm² (p<0,001) 

em animais suplementados com arginina. Com referência ao número de alvéolos por área 

definida (p=0,733) e por mm² (p=0,733), não foi observado diferença entre os 

tratamentos. Sobre a área alveolar, os dois tratamentos foram semelhantes (p=0,733). Para 

a relação capilares/alvéolos, foi observada diferença significativa, onde as fêmeas 

suplementadas com arginina apresentaram uma maior relação capilares/alvéolos 

(p=0,002). Dessa maneira, pode-se concluir que a suplementação de 1,0% de L-Arginina 

na forma on top aumenta o número de capilares sanguíneos e também a relação 

alvéolos/capilares, em fêmeas suínas lactantes. 
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Este trabalho tem como proposta uma reflexão sobre como a construção da 

memória é representada no conto “A terceira Margem do Rio” de Guimarães Rosa. Na 

obra, encontramos uma riqueza de personagens cujo rio marca a sua própria narrativa e 

revela lugares de novas escutas e olhares, no tempo e no espaço, num entrelaçamento de 

narrativa com os personagens do “Pai” e do “Filho” . Por se tratar de um conto, portanto 

uma narrativa, vale ressaltar características importantes desse gênero literário a partir 

dos conceitos de narrativa, experiência e memória em Walter Benjamin. Assim 

estabeleceremos as relações da construção da memória das personagens do “Pai” e do 

“filho” permeadas pelas narrativas da personagem Rio. Deste modo identificaremos nas 

personagens, quer sejam os limites entre o que se comporta enquanto memória coletiva, 

produzida nos afetos do cotidiano e das lembranças, quer seja o que se comporta 

enquanto memória própria e expressamente particular das experiencias de cada uma das 

personagens. 
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Neste projeto de pesquisa buscamos responder à questão de investigação: “Que 

potencialidade o software Scratch pode apresentar para a formação de professores e 

professoras que ensinam Matemática na perspectiva da Educação Matemática 

Inclusiva?”. Temos por objetivo investigar os saberes produzidos por professores e 

professoras na criação de jogos com o software Scratch como recurso para as aulas de 

Matemática na perspectiva da Educação Matemática Inclusiva. Iremos utilizar como 

suporte teórico a teoria histórico-cultural, os fundamentos da defectologia e referências 

no campo da formação de docentes. Para a constituição de dados, que ocorrerá 

exclusivamente de forma remota, será realizado um Curso de Introdução ao Scratch na 

perspectiva da Educação Matemática Inclusiva. O público-alvo do curso serão tanto a 

pesquisadora e a orientadora (mediadoras do curso), quanto estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática e docentes que ensinam Matemática nas escolas públicas 

de Lavras e região, no Ensino Fundamental e Médio. Os instrumentos de constituição 

dos dados incluem gravações (de áudio e imagem) das aulas por videoconferência, 

registros escritos, registros orais, questionário, entrevista semiestruturada e diário de 

campo da pesquisadora. Os dados serão analisados a partir da Análise de Conteúdo. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como proposta analisar o caminho seguido pelas análises 

empíricas de políticas públicas e sua efetividade além de fazer um traçado histórico-

literário a respeito de como ocorreram as mudanças no campo de análise de políticas 

públicas ao longo do tempo. A metodologia adotada será a revisão de literatura acerca 

das teorias principais desenvolvidas para a análise de políticas públicas, aprofundando-se 

na vertente pós-positivista: a elaboração de sentidos fundamentado na linguagem. No 

presente trabalho procurou-se traçar uma linha histórica na qual permite-se observar a 

trajetória até a virada argumentativa a respeito das mesmas e a influência do pós-

positivismo, partindo do pilar fixado nas ciências naturais que fundamentou um dos 

critérios utilizados que amparou o discurso a respeito das críticas ao empirismo, se 

concentrando no relato da ciência da realidade. O texto procura fixar-se nas discussões 

que relacionam o racionalismo positivista e a visão transicional da gerência em 

determinados setores públicos, fundamentando-se nos trabalhos desenvolvidos por 

Cristina Andrews (2005), Isabel Azevedo (2016), Ana Cláudia Capella (2015), Frank 

Fischer (2016), Francisco Heidemann (2010), entre outros que debateram a matéria de 

ações públicas e demonstrou o importante papel das ideias no campo das políticas 

públicas. Assim, podemos observar como a virada argumentativa começou a ser 

empregada na análise de políticas públicas alterando ferramentas em favor de assimilar 

as perspectivas que incluem fenômenos que apenas são analisados a partir do exame da 

linguagem utilizada na concepção de uma óptica social. Ainda pudemos constatar que o 

Estado era orientado a caminhar para uma postura empírica nos setores públicos da 

política de modo a compreender o ambiente competitivo para instituir interpretações 

compostas pelas capacidades de ação do Estado. Ainda nesse cenário, vimos que a ideia 

de analisar as políticas pelo seu campo de ação possível, exige que sejam dadas definições 

autênticas, que admitem que as várias perspectivas agrupadas sejam integradas ao 

interesse público.  

 

Palavras-chave: políticas públicas, pós-positivismo, ideias. 
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 O piotórax é o acúmulo de líquido purulento na cavidade pleural geralmente 
resultante de infecção multimicrobiana. A etiologia geralmente não é determinada, mas 
as bactérias podem entrar no espaço pleural através de uma ferida de mordida, lesão 
penetrante, inalação de corpo estranho, punção direta da parede torácica, ruptura 
esofágica, infecção pulmonar ou via hematogênica. Descreve-se o caso de um felino, 
sem raça definida, com seis anos de idade, com histórico de acesso à rua, anorexia e 
dificuldade respiratória. Ao exame físico, verificou-se dispneia com padrão respiratório 
restritivo, taquipneia, ausculta cardiopulmonar abafada e lesões de arranhaduras. Por 
meio da técnica VetBlue de ultrassonografia pulmonar observou-se grande quantidade 
de efusão pleural. Paciente foi mantido em suplementação de oxigênio via máscara e 
submetido a toracocentese, em decúbito esternal e tranquilizado com acepromazina 
intramuscular. Após tricotomia e antissepsia cirúrgica, foi realizada a drenagem da 
efusão através de um escalpe 21, acoplado à torneira de três vias e seringa de 20ml, 
inserido no 7º espaço intercostal, próximo a junção costocondral. Foram drenados 80ml 
de líquido efusivo caracterizado citologicamente como infiltrado inflamatório séptico, 
conferindo o diagnóstico de piotórax. Após conferir conforto respiratório com a 
toraconcentese, paciente foi anestesiado para colocação de tubo torácico onde foram 
drenados mais 160ml. O tubo foi mantido para drenagens sucessivas e lavagem da 
cavidade com solução salina aquecida a cada 4 horas durante as primeiras 24horas, 
espaçado para 8 horas até um volume drenado menor que 5ml/kg/dia de aspecto 
límpido. Paciente foi mantido 7 dias com o tubo torácico. A toracotomia não foi 
necessária. Foi instituída antibioticoterapia empírica de amplo espectro com amoxicilina 
com clavulanato de potássio, confirmada eficácia com antibiograma, mantida por 4 
semanas com evolução favorável do quadro. O piotorax representa uma manifestação 
sutil de uma doença grave e 33% dos casos são diagnosticados na necropsia. O VetBlue 
é a técnica de imagem recomendada para pacientes dispneicos e a toracocentese 
apresenta caráter diagnóstico e terapêutico. Todo quadro séptico deve ser conduzido 
baseado em metas, controle do foco e antibiograma.       
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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 Hymenaea courbaril 

(jatobá) 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 por escarificação 

mecânica com o auxílio de lixa e imersão em água por 48 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 do Hymenaea courbaril 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 81,3%; T1 90,6%; T2 

87,5%; T3 84,4%; T4 96,9%. Os valores de germinação para Hymenaea courbaril 

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 

Hymenaea courbaril. 
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A principal alternativa para minimizar a velocidade de degradação da ureia no rúmen tem 

sido o desenvolvimento de produtos revestidos com intuito de controlar a hidrólise e 

liberação do nitrogênio (N) e potencializar a captura pelas bactérias ruminais. O objetivo 

do estudo foi comparar a cinética de liberação do N in vitro de dois produtos comerciais 

de ureia extrusada com amido de milho (UE200 e UE120). Ureia, farelo de soja e um 

produto comercial de ureia de liberação lenta (Optigen II, Alltech Inc., Nicholasville, 

EUA) foram usados como tratamentos controle. A mesma quantidade de N para cada 

alimento não moído (40,45 ± 0,65 mg de N) foi adicionada à 50 mL de solução ruminal 

em 4 repetições por alimento. Milho moído (0,182 ± 0,0023 g MS) com 7,0% de PB foi 

adicionado como fonte de energia em cada frasco. Fluido ruminal foi obtido de um 

novilho. O preparo do inóculo e incubação (pH 6,9 e CO2) foram realizados e os frascos 

foram adaptados com torneira de três vias conectada a uma agulha (fixada através da 

tampa) e uma sonda de plástico que permitiu a amostragem do conteúdo ao longo do 

tempo com seringa. Incubações foram realizadas em sala com temperatura controlada 

(39°C). Frascos foram incubados simultaneamente e amostras coletadas em 30, 90, 150 e 

270 minutos (min) após incubadas. O N-amoniacal (mg/dL) foi analisado pelo método de 

reação colorimétrica catalisada por indofenol. Dados foram analisados pelo Proc Mixed 

do SAS. O modelo estatístico continha os efeitos fixos de tratamento, tempo de 

amostragem e a interação entre ambos. O erro de plotagem foi frasco aninhado no 

tratamento. A concentração de proteína bruta (PB) nos alimentos foi (% da matéria seca): 

210% EU200, 138% EU120, 260% de ureia comum, 47,5% de farelo de soja e 249% para 

Optigen. As concentrações de N-amoniacal no frasco foram respectivamente para ureia 

comum, UE200, UE120, Optigen e farelo de soja aos 30 min: 21,7, 13,7, 15,2, 12,7 e 7,06 

mg/dL (P < 0,01), aos 90 min: 19,1, 14,9, 16,2, 13,0 e 10,2 mg/dL (P < 0,01), aos 150 

min: 23,3, 15,0, 15,4, 14,6 e 12,6 mg/dL (P < 0,01) e aos 270 min foram similares (23,9 

± 2,05 mg/dL, P = 0,88). Ureias extrusadas com amido apresentaram liberação do N 

menor que a ureia comum (P < 0,01) em média -66,4% em 30 min, -81,9% em 90 min e 

-65,3% em 150 min após incubação. Ureias extrusadas com amido (UE200 e UE120) 

apresentaram liberação lenta do N in vitro. 
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O  sorgo  sacarino  [Sorghum  bicolor (L.)  Moench]  apresenta  alto  potencial
bioenergético, porém a influência de fatores ambientais no desempenho dos genótipos
pode dificultar a recomendação para os ambientes de cultivo dos agricultores. Acredita-
se que os genótipos híbridos  sejam mais  estáveis  e  produtivos  que as linhagens.  O
objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  se  há  influência  da  estrutura  genética  na
adaptabilidade  e  estabilidade  fenotípica  de  linhagens  e  híbridos  de  sorgo  sacarino
quanto  a  produção  de  etanol,  bem como  selecionar  híbridos  que  associem elevado
rendimento de etanol e estabilidade produtiva nos ambientes de cultivo testados. Foram
avaliados 45 genótipos quanto a produção de etanol (3 linhagens macho-estéreis (A), 10
linhagens  restauradoras  de  fertilidade  (R),  30  híbridos  simples  do  cruzamento  das
linhagens  A  e  R  e  dois  híbridos  comerciais)  em  experimentos  conduzidos  no
delineamento alfa-látice triplo 5x9,  na safra 2012/2013,  nas localidades de Lavras e
Sete Lagoas, situadas no Estado de Minas Gerais, Brasil.  Foram realizadas as análises
individuais e conjunta. A adaptabilidade e a estabilidade fenotípica foram aferidas pelos
métodos de Wricke e Annicchiarico.  Foram também estimados a heterose relativa (em
percentagem) de cada híbrido com base na média das linhagens parentais. Variações
significativas (P≤0.01) foram observadas entre os genótipos, entre os locais e interação
genótipos por locais, o que pode dificultar o estabelecimento da superioridade de um
genótipo  para  diferentes  locais,  tornando  necessário  análises  de  adaptabilidade  e
estabilidade.  Observou-se  que  a adaptabilidade  e  estabilidade  fenotípica  em  sorgo
sacarino depende da estrutura genética dos genótipos, no qual os híbridos apresentaram
estabilidade intermediária em relação as  linhagens parentais.  Apesar disto, ressalta-se
que houve híbridos que, além de estáveis, apresentaram baixo risco de recomendação,
sendo possível selecionar os híbridos H2x9  e H3x8 por associarem, bom desempenho “per
se” com elevada estabilidade e baixo risco de adoção nos locais avaliados. 
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Abstract. The Atlantic Forest has been severely affected by the fragmentation 

process of native vegetation. Among the strategies against this fragmentation is 

the restoration of ecosystems. The environmental and agricultural adequacy 

assists in the execution of the restoration as it defines priority areas e points out 

the best restoration models for each diagnosed situation. This work aims to 

present, in a succinct way, how the application of adequacy occurs in rural 

properties in the Atlantic Forest. 

Keywords: environmental diagnosis; forest restoration; environmental 

regularization 

 

Resumo. A Mata Atlântica tem sido severamente afetada pelo processo de 

fragmentação da vegetação nativa. Dentre as estratégias de enfrentamento desse 

desequilíbrio ambiental destaca-se a restauração de ecossistemas. A adequação 

ambiental e agrícola auxilia na execução deste processo na medida que define 

áreas prioritárias e aponta os melhores modelos de restauração para cada 

situação diagnosticada. Este trabalho tem por objetivo apresentar, de forma 

sucinta, como ocorre a aplicação da adequação ambiental em propriedades 

rurais localizadas em domínio de Mata Atlântica. 

Palavras-chave: diagnóstico ambiental; restauração florestal; regularização 

ambiental. 
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1. Introdução 

A Mata Atlântica é um dos ecossistemas de floresta tropical mais biodiversos, mas 

também um dos mais ameaçados do mundo, uma vez que há menos de 16% de sua 

vegetação natural remanescente (RIBEIRO et al., 2009). 

Assim, é preciso implementar programas de restauração da vegetação nativa da 

Mata Atlântica em larga escala, com melhor relação custo eficiência (RODRIGUES et 

al., 2011).  

Para viabilizar a conexão dos fragmentos florestais na Mata Atlântica, a 

restauração da paisagem florestal busca resgatar, a longo prazo, a funcionalidade 

ecológica e promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais inseridas 

no território (MORAES, 2016). 

Os projetos devem focar na restauração das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e na alocação e restauração das áreas de Reserva Legal (RL), estabelecidas pela 

Lei Federal 12.651/2012, conhecida como Lei da Proteção e Recuperação da Vegetação 

Nativa. 

Na Mata Atlântica as APP e as áreas de RL ganham ainda mais importância uma 

vez que 90% dos remanescentes de vegetação nativa estão localizados em propriedades 

rurais. Nesse domínio, as APP e RL estão distribuídas em milhares de pequenos 

fragmentos degradados, inseridos em uma matriz de produção agrícola e pecuária 

(RIBEIRO et al., 2009).  

A restauração florestal deve ser precedida de um diagnóstico ambiental da área 

alvo para delinear o mapa de adequação ambiental e agrícola da propriedade rural com 

foco na regularização das APP e áreas de RL. A adequação de propriedades rurais tem 

como objetivo diagnosticar as regularidades e irregularidades ambientais de uma 

propriedade rural e então definir as ações a serem implementadas para fazer a 

restauração florestal do ambiente. Isto é, a adequação é o resultado de uma sequência de 

atividades que resultam na definição do que deve ser feito, onde, quando e como deve 

ser a restauração. 

Neste estudo pretendeu-se, através de uma revisão, descrever a metodologia da 

adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais em domínio de Mata Atlântica. 

1.1. Aspectos da restauração ecológica 

Segundo a Society for Ecological Restoration (SER), a restauração ecológica é definida 

como uma atividade deliberada, que inicia ou acelera a recuperação de um ecossistema 

com respeito à sua saúde, integridade e sustentabilidade, que requer restauração por ter 

sido degradado, danificado, transformado ou totalmente destruído como resultado direto 

ou indireto das atividades humanas (SER, 2004). 

Ainda de acordo com a SER (2004), um ecossistema pode ser considerado 

restaurado quando seus recursos abióticos e bióticos são suficientes para dar 

continuidade ao seu desenvolvimento sem auxílios adicionais, entretanto, muitas vezes 

pode necessitar de um manejo constante, para controlar espécies invasoras, novos 

impactos antrópicos, alterações climáticas, dentre outros acontecimentos imprevisíveis.  

Para avaliar se um ecossistema pode ser considerado como restaurado, a SER 

listou nove atributos que servem de referência para a avaliação da área, não sendo 
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necessária a expressão de todos os atributos para demonstrar o sucesso da restauração 

(SER, 2004). Dentre eles citam-se os seguintes: 

 o ecossistema restaurado contém um conjunto característico de espécies 

que ocorrem no ecossistema de referência, fornecendo uma estrutura 

apropriada de comunidade; 

 todos os grupos funcionais necessários para o desenvolvimento contínuo 

e, ou estabilidade do ecossistema restaurado se encontram representados 

ou, caso não estejam presentes, os grupos ausentes possuem potencial 

para colonizar o ambiente por meios naturais; 

 o ambiente físico do ecossistema restaurado possui a capacidade de 

suportar as populações reprodutivas das espécies necessárias para sua 

estabilidade contínua ou desenvolvimento ao longo da trajetória desejada; 

 o ecossistema restaurado foi integrado adequadamente com a matriz 

ecológica ou a paisagem, com a qual interage através de fluxos e 

intercâmbios abióticos e bióticos. 

 o ecossistema restaurado é autossustentável, ao mesmo grau que seu 

ecossistema de referência, e possui o potencial para persistir 

indefinidamente sob as condições ambientais existentes. 

No processo de restauração é primordial o diagnóstico da área de interesse, onde 

serão reconhecidas as potencialidades de autorrecuperarão de cada situação ambiental, 

permitindo a escolha de ações de restauração que possam aproveitar o máximo desse 

potencial (RODRIGUES, 2009). O diagnóstico das áreas alvo de restauração é condição 

essencial para a adequação ambiental e agrícola das propriedades rurais. 

1.2. A adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais 

A adequação ambiental e agrícola das propriedades rurais corresponde basicamente no 

estabelecimento de ações que resultam na conservação, manejo e restauração das APP e 

áreas de RL de cada uma das propriedades, conforme as exigências da legislação vigente 

e de algumas situações que devido às características do ambiente, como áreas de 

corredores de interligação de fragmentos, áreas com baixa aptidão agrícola e outras, 

também devem ser recuperadas com vegetação natural de Mata Atlântica (ATTANASIO 

et al., 2006).  

Para a identificação das particularidades das áreas irregulares, são levados em 

conta o histórico de ocupação dessas áreas, o grau de tecnificação agrícola, a aptidão 

agrícola das terras e a situação atual das áreas e das informações de uso fornecidas pelo 

proprietário. Também deve-se agregar informações relativas à fitofisionomia e ao grau 

de conservação dos remanescentes de vegetação nativa. E, é importante o detalhamento 

das áreas abandonadas que deverão passar também pelo processo de restauração 

florestal (ATTANASIO et al., 2006).  

Esse detalhamento visa identificar a resiliência das áreas a serem restauradas. 

Áreas que apresentam resiliência elevada, com alto potencial de regeneração natural, 

serão restauradas com metodologias distintas daquelas áreas que não apresentam 

potencial de autorrecuperarão, em função do uso histórico intenso e tecnificado 

(BRANCALION; RODRIGUES; GANDOLFI, 2015). Essa distinção vai influenciar 

sobremaneira na redução de custos e na otimização da restauração florestal. 
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2. Metodologia 

Para analisar a viabilidade da restauração florestal na propriedade rural, identifica-se a 

área em que a propriedade rural está inserida e quais suas principais características 

definidas através de diferentes mapeamentos e conhecimento pessoal da área e, em cima 

desse conjunto de informação, aplicam-se algumas metodologias e estudos.  

2.1. Mapeamento de uso e ocupação da terra 

O mapeamento de uso e ocupação da terra é gerado por classificação em tela (visual) 

utilizando imagens de satélite e por conhecimento pessoal da área.  Nesse diagnóstico 

são caracterizados os tipo de ocupação atual da propriedade rural, tais como formação 

florestal, pastagem, lavouras permanentes e anuais etc. 

2.2. Mapeamento da aptidão agrícola das terras 

Para realizar o mapeamento da aptidão agrícola faz-se uso da análise multicriterial, sendo 

utilizado os fatores tipo de solo e declividade, sendo este obtido através do Modelo 

Digital de Elevação (MDE). O cruzamento da aptidão agrícola das terras com o mapa 

de uso e ocupação da terra visa indicar aquelas áreas agrícolas em situações inadequadas, 

localizadas em áreas de baixa aptidão. Nessas áreas de baixa aptidão é que devem ser 

alocadas as RL. 

2.3. Mapeamento de adequação ambiental e agrícola 

Definida a área de estudo, a adequação ambiental é desenvolvida nas etapas 

subsequentes, propostas por BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES (2015). 

 aquisição do material de trabalho que pode ser aerofotografias, imagens de 

satélite, mapas em formato digital ou impresso da propriedade com resolução 

espacial adequada ao tamanho da área de estudo. Isso vai permitir delimitar o 

limite da propriedade rural, as APPs hídricas, onde se incluem nascentes, cursos 

d’água, represas, lagoas etc.; as áreas de RL que devem ser combinadas com  as 

áreas de baixa aptidão agrícola, mapeadas em etapa prévia à adequação 

ambiental; e considerar o uso e ocupação do solo da propriedade rural; 

 com os mapas previamente fotointerpretados em mãos, faz-se necessária a 

verificação das situações ambientais por meio de checagem de campo. Neste 

momento, faz-se um exame minucioso de cada uma das áreas degradadas e seu 

entorno imediato para identificar as perturbações antrópicas que levaram à 

degradação daquele ecossistema que será objeto de ações de restauração. 

 em seguida faz-se a checagem de campo para correção da fotointerpretação e 

avaliar a regeneração natural de cada fragmento a fim de que a restauração 

apresente uma relação custo-benefício favorável, aproveitando ao máximo o 

potencial de autorrecuperarão do ecossistema; 

 além de checar cada fragmento, deve-se avaliar o grau de isolamento na paisagem 

das áreas a serem restauradas o que permite complementar o diagnóstico e 

propor a conectividade dos fragmentos isolados, dentro e no entorno da 

propriedade rural; 

 por fim, faz-se uso do SIG para integrar as informações coletadas pelo 

diagnóstico e consolidação do zoneamento ambiental, o qual consiste na 

quantificação e alocação espacial dos fragmentos remanescentes, das áreas a 
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serem restauradas e das áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola. Com isso, 

constitui-se o mapa de adequação ambiental e agrícola da propriedade rural. 

3. Considerações finais 

A restauração de ecossistemas de Mata Atlântica representa hoje uma das principais 

estratégias para o enfrentamento do desflorestamento, da fragmentação e da perda da 

biodiversidade. Entretanto, um dos mais importantes desafios dos pesquisadores dessa 

área é encontrar alternativas que conciliem a conservação ambiental com o uso 

econômico e produtivo da terra. 

 A adequação ambiental e agrícola apresenta-se como uma atividade que busca, 

com base na legislação, a conciliação da produção agrícola com a conservação de 

ecossistemas. Por regularização entende-se as atividades desenvolvidas e implementadas 

no imóvel rural que visam a atender ao disposto na legislação ambiental e agrícola, de 

forma prioritária, à manutenção e restauração de APP e RL. A adequação ambiental e 

agrícola envolve também a aptidão agrícola das terras e define no espaço rural as áreas 

de baixa aptidão agrícola que são áreas de alta aptidão florestal propícias para a alocação 

das áreas de RL. Além disso, a adequação objetiva a conexão dos fragmentos florestais 

de APP, RL e do excedente florestal a fim de aumentar a provisão de importantes 

serviços ecossistêmicos para sustentabilidade da produção agrícola e para a conservação 

da biodiversidade. 

 Após a delimitação e a caracterização das situações ambientais, as ações de 

restauração florestal são definidas e espacializadas de forma individualizada para cada 

uma das situações, podendo ser indicadas ações isoladas ou combinadas de restauração, 

como por exemplo, isolamento da área, indução e condução da regeneração natural, 

adensamento com espécies sombreadoras, enriquecimento com espécies nativas finais de 

sucessão e plantio de espécies nativas em área total (RODRIGUES, 2009). 

 A aplicação da metodologia de adequação descrita aqui explicita: i) quais as áreas 

prioritárias em escala de propriedade rural para restauração ecológica; ii) o quantitativo 

em hectares que essas áreas representam; iii) os modelos possíveis de restauração para a 

propriedade rural. 

Devido à sua extensão e à ampla distribuição espacial, as APP e as áreas de RL 

são crucias para a sustentabilidade das paisagens agrícolas da Mata Atlântica. Essas áreas 

provêm proteção à biodiversidade, regulação climática, conservação e regulação hídrica, 

polinização, controle biológico de pragas, entre outros importantes serviços 

ecossistêmicos. (METZGER et al., 2019). Assim, torna-se essencial para a 

sustentabilidade das paisagens da Mata Atlântica a restauração dos déficits de APP e RL. 

 Por fim, é importante registrar que a adequação ambiental e agrícola de 

propriedades rurais em domínio de Mata Atlântica deve ser acompanhada de um bom 

processo de educação ambiental e mobilzação dos proprietários e demais atores locais 

relevantes e de suas forças em prol da restauração florestal.   

4. Referências 

ATTANASIO, Cláudia Mira et al. Adequação Ambiental De Propriedades Rurais 

Recuperação de Áreas Degradadas Restauração de Matas Ciliares. Piracicaba: 

Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Ciências Biológicas, 2006. 65 p. 

152



 

BRANCALION, P. H. S.; GANDOLFI, S.; RODRIGUES, R. R. Restauração Florestal. 

São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2015. 432 p. 

METZGER, J. P. et al. Why Brazil needs its legal reserves. Perspectives in Ecology and 

Conservation, Brasil, v. 17, n. 3, p. 91-103, 2019. 

MORAES, M. A. (Org.). 2016. Restauração de florestas e paisagens no Brasil. Brasília: 

UICN. Quoting: Moraes, M. A. (Org.) 2016. Forest Landscape Restoration in Brazil. 

Brasília: UICN. 

RIBEIRO, M.C. et al. 2009. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is 

the remaining forest distributed?  Implications for conservation. Biological Conservation, 

142, 1141-1153. 

RODRIGUES, R. R. (Ed.). Pacto pela restauração da mata atlântica: referencial dos 

conceitos e ações de restauração florestal. Piracicaba: LERF, 2009. 260 p. 

RODRIGUES, R.R. et al. 2011. Large-Scale Ecological Restoration of High Diversity 

Tropical Forests in SE Brazil. Forest Ecology and Management, 261, 1605-1613. 

SOCIETY FOR ECOLOGICAL RETORATION INTERNATIONAL - SER. Princípios 

da SER Internacional sobre a restauração ecológica. Tucson: SER, 2004. 15 p. 

 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Tecnologias e Inovações 

Ambientais 

153



Adesivos naturais de taninos reforçados com nanofibrilas de celulose 

 
Uasmim Lira Zidanes1*; Mário Sérgio Lorenço1; Elesandra da Silva Araujo1, Matheus Cordazzo Dias1; Laura 

Luiza Amaral Rodrigues1; Bruno Arley Barros das Dores1; Saulo Rocha Ferreira2; Gustavo Henrique Denzin 

Tonoli1; Rafael Leite Braz3; José Benedito Guimarães Júnior1; Fábio Akira Mori1 

 
1 Departamento de Ciências Florestais - Universidade Federal de Lavras (UFLA), Caixa Postal 3037, 372000-000, Lavras, MG, Brasil. 

2 Departamento de Engenharia Civil - Universidade Federal de Lavras (UFLA), Caixa Postal 3037, 372000-000, Lavras, MG, Brasil. 

3 Departamento de Ciências Florestais - Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, 

Dois Irmãos, 52171-900 – Recife, PE, Brasil. 

(*email autor correspondente: uasmimzidanes@hotmail.com) 

Resumo 

Os taninos vegetais são uma excelente opção para serem utilizados na produção de adesivos naturais visto 

que, eles possuem a capacidade de reduzir a emissão de formaldeído, além de serem um produto oriundo 

de fontes renováveis. Também permitem a possibilidade de aumentar a resistência da linha de cola através 

da utilização de reforços como as nanofibrilas de celulose. Desta forma o objetivo foi avaliar a influência 

da adição de diferentes nanofibrilas de celulose (NFCs), nos adesivos a base de taninos com a caracterização 

química de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Os taninos 

utilizados na fabricação dos adesivos foram extraídos de cascas da árvore de Barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville). A obtenção das nanofibrilas de celulose foi realizada pelo método do 

cisalhamento mecânico (Grinder). Com os taninos na granulometria de 200 mesh, os adesivos foram 

produzidos com uma composição 50% sólido e 50% líquido. Dentro dos 50% sólidos, os taninos, 

paraformaldeído e as nanofibrilas de celulose foram contabilizados, os quatro tipos de NFCs (polpa 

branqueada de Eucalipto, Eucalipto TEMPO, Pinus e Pinus TEMPO) reforçaram os adesivos em 5% da 

composição do sólido, sem contabilizar o adesivo controle, no qual não foi adicionado reforço. Foi realizada 

análise para caracterização química com a espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR), com o objetivo de avaliar as ligações químicas dos taninos e das nanofibrilas. Os adesivos 

com reforços de 5% de NFCs de Eucalipto TEMPO e Pinus apresentaram uma menor banda de OH livre, 

quando comparados aos demais adesivos, que vai do pico de 3700 a 2980 cm-1. Podendo indicar uma 

possível maior resistência a umidade da linha de cola. Sendo necessários os testes mecânicos para 

comprovação. O adesivo controle e o reforçado com 5% NFCs Pinus apresentam picos de 2850 e 2859 cm-

1 (C-H ligação de estiramento em anéis fenólicos e pontes de metileno (-CH2-) formadas pela reação entre 

os taninos e o formaldeído), respectivamente, que os demais adesivos não possuem. Enquanto, os adesivos 

reforçados com 5% NFCs de Eucalipto, Eucalipto TEMPO e Pinus TEMPO, apresentam os picos 2735, 

2719 e 2708 cm-1 (C-H e CH3 ligação de estiramento), respectivamente, que os demais adesivos não 

apresentam. Outra diferença entre os picos, em que apenas os adesivos reforçados com 5% NFCs Eucalipto 

e Pinus TEMPO, foi na região de 2180 cm-1 (C≡C ligação de estiramento), em que, foram encontrados os 

picos 2171 cm-1, adesivo 5% NFCs Eucalipto, e, 2183 cm-1, adesivo 5% NFCs Pinus TEMPO. Os adesivos 

reforçados com NFCs Eucalipto TEMPO e Pinus TEMPO não apresentam picos na região de 1100 cm-1 

(ligação fenólica, C-H ligação de deformação angular), enquanto os outros três adesivos do estudos 

apresentam os picos de 1106 cm-1, adesivo controle, 1095 cm-1, adesivo 5% NFCs Eucalipto, 1113 cm-1, 

adesivo 5% NFCs Pinus. Os demais picos encontrados nos adesivos, que foram mensurados no FTIR com 

o intervalo de 4000 a 400 cm-1, não se diferenciaram, ou seja, todos os outros picos foram encontrados para 

todos os cinco adesivos estudados. Assim, é possível concluir que existe interação entre os taninos vegetais 

e as nanofibrilas de celulose, e que o tipo de taninos e de nanofibrilas, quanto as suas composições, 

interferem nas ligações químicas. Podendo indicar um potencial do uso das nanofibrilas no reforço dos 

adesivos naturais de taninos.   

Palavras – chave: Taninos Vegetais.  Adesivo nanoestruturado. Barbatimão. FTIR. 
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      A proposta de pesquisa contempla o estudo teórico da adsorção de poluentes tais 

como defensivos agrícolas e corantes em modelos de óxido de grafeno (GO). Embora os 

defensivos agrícolas possam auxiliar a produção de alimentos, seu uso indiscriminado 

pode acarretar problemas ambientais. Corantes poluentes, tem sua origem atrelada às 

atividades de indústrias têxteis, responsáveis pela geração de grandes quantidades de 

efluentes. O processo de adsorção corresponde a um método eficiente e de baixo custo 

para remoção efetiva de contaminantes em meio aquoso. O óxido de grafeno (GO) pode 

ser empregado para esse tipo de tratamento. Sua síntese pode ser realizada, em larga 

escala, mediante emprego, do método de Hummers modificado. O estudo teórico da 

adsorção em GO é dependente da elaboração de um modelo tridimensional desse 

composto. Inicialmente, um modelo de GO contendo 1610 átomos foi manualmente 

preparado para interação com o corante índigo carmina (IC), um poluente. Para 

comparação, foi considerada a interação entre o modelo de GO e o azul de metileno 

(MB), substância empregada como adsorbato em solução aquosa, com carga oposta ao 

IC. No Departamento de Química, dados experimentais de adsorção para essas 

substâncias e GO previamente sintetizado foram determinados. Valores teóricos médios, 

para a adsorção em fase aquosa, corresponderam a -90,07 e -63,16 kcal/mol, para IC e 

MB adsorvidos em GO, respectivamente. Os dados teóricos foram obtidos por 

Dinâmica Molecular (Método MM-GBSA, software: Amber18, fase aquosa, em 

T=298,15K). Os resultados teóricos indicaram uma tendência oposta à informação 

experimental. A análise de faixas de composição para o GO sugere que uma quantidade 

maior de átomos de oxigênio deve compor o modelo teórico a ser empregado. Novas 

estruturas de GO, a serem obtidas de forma sistemática, com proporções distintas entre 

átomos de oxigênio e carbono serão adotadas. Após o ajuste e validação do modelo, 

serão realizados estudos para avaliar o desempenho do óxido de grafeno como 

adsorvente dos defensivos agrícolas sulfoxaflor e clorpirifós. 
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A precipitação provável é a lâmina de precipitação mínima que ocorre a um 

determinado nível de probabilidade e estimá-la é indispensável para a elaboração de um 

planejamento adequado para os usos dos recursos hídricos, além de fornecer 

informações necessárias para o dimensionamento de obras hidráulicas e auxiliar na 

tomada de decisões de diversos setores socioeconômicos. Desta forma, objetivou-se por 

meio deste trabalho determinar a melhor distribuição de probabilidade para estimar a 

precipitação provável no período seco e chuvoso para a cidade de Cunha no Estado de 

São Paulo. Os dados de precipitações observados foram obtidos por meio do banco de 

dados HIDROWEB da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que, 

posteriormente, foram totalizados nos dois seguintes intervalos: período seco (abril a 

setembro) e chuvoso (outubro a março).  Por fim, foram ajustadas às séries as 

distribuições de probabilidades Normal, Log-Normal a 2 e 3 parâmetros, Gama a 2 e 3 

parâmetros, Gumbel para máximos, Weibull e GEV. A aderência das distribuições aos 

dados foi verificada por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado, 

ambos ao nível de 5% de probabilidade. Todas as distribuições foram adequadas para 

estimar a precipitação provável no município de Cunha, porém, os resultados mais 

satisfatórios foram obtidos pela distribuição Normal a 2 parâmetros e Gama a 3 

parâmetros, para o período seco e chuvoso respectivamente.  
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 O uso de pré-tratamentos para a secagem representa uma alternativa para a 

preservação da qualidade dos alimentos e reduzir as necessidades energéticas. A 

aplicação do etanol como pré-tratamento é uma técnica simples e eficiente e tem sido 

estudada para favorecer a secagem. O ajuste das curvas de secagem à modelos 

matemáticos são uma boa maneira de estudar o comportamento da secagem de 

produtos, sendo útil na avaliação do tempo de secagem e de custos do processo. O 

objetivo do trabalho foi analisar a influência do etanol na secagem convectiva de fatias 

de caqui Giombo a 50° e 70°C e velocidade do ar de 1,5 m/s até o teor de umidade final 

de 0,13 ± 0,03 kg H2O/ kg matéria seca. O pré-tratamento com etanol foi realizado por 

imersão por 10 segundos nas concentrações de 95%, 70% e 50%. Os modelos empíricos 

Dois termos, Newton, Henderson e Pabis, Logarítimo, Midilli e Kuҫuk e Page foram 

usados para descrever a cinética de secagem. O processo foi fortemente influenciado 

pela temperatura, em que os tratamentos submetidos à 70°C reduziram o tempo de 

secagem comparando com os tratamentos à 50°C, em pelo menos 43% (p<0,05). Com 

relação ao uso do etanol, é possível que a temperatura mais alta mascare seu efeito, 

porém, na menor temperatura estudada pode-se perceber que a maior concentração de 

etanol, 95%, reduziu o tempo de secagem em 7%. Provavelmente nesta concentração o 

etanol tem maior capacidade de dissolver componentes da parede celular, causando 

mudanças na estrutura e aumentando sua permeabilidade o que favorece a evaporação 

da água na secagem (LLAVATA et al. 2020). Além disso, a mistura formada de etanol-

solução aquosa nativa da fruta, foi suficiente para que a pressão de vapor fosse superior 

à condição sem etanol (CORRÊA et al. 2012). Todos os modelos testados apresentaram 

bom ajuste aos dados experimentais podendo ser utilizados na predição do fenômeno de 

secagem de fatias de caqui, com valores de 99%, erros quadrático médios abaixo de 

0,01 e qui-quadrado abaixo de 2,2x10-4. Entretanto, recomenda-se o uso do modelo de 

Newton por ser mais simples, com reduzido número de parâmetros, simplificando assim 

sua aplicação em simulações de secagem. Os valores do parâmetro k do modelo de 

Newton para os tratamentos 70°C-95%, 70°C-70%, 70°C-50%, 70°C, 50°C-95%, 50°C-

70%, 50°C-50%, 50°C foram 0.011, 0.010, 0.012, 0.011, 0.006, 0.005, 0.005 e 0.005, 

respectivamente. 
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Alfabetização e letramento são dois conceitos muito utilizados no processo de ensino-

aprendizagem, em que a alfabetização é entendida como a aquisição do sistema 

convencional de escrita, e letramento pode ser interpretado como decorrência da 

necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura 

e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de 

aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de 

alfabetização. São processos indissociáveis, interdependentes e simultâneos. Tem como 

objetivo geral discutir as potencialidades do texto jornalístico/midiático no processo de 

alfabetização e letramento para a formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental I.  

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC – do ensino fundamental aponta a necessidade 

de uma articulação entre os anos iniciais e as experiências vivenciadas na Educação Infantil, de 

modo a prever a sistematização dessas experiências e de desenvolvimento de novas formas de 

relação com o mundo (BRASIL, 2017), pois nesse momento da vida os alunos se deparam com 

grande variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos. Os textos da esfera 

jornalística possibilitam enfatizar a prática social da leitura e da escrita, ao conceberem o 

conhecimento como algo dialeticamente (re) construído, (re) contextualizado. Possibilitam, 

ainda, promover a ressignificação do ensino e o redimensionamento do papel do professor, do 

aluno e da escola no contexto social e no processo ensino/aprendizagem. A metodologia adotada 

é qualitativa, com levantamento bibliográfico de caráter exploratório e reflexivo. 
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Curso: Mestrado em Ciência da Computação – Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Computação - PPGCC

O problema de nesting tem como objetivo encontrar um leiaute para uma quanti-
dade finita de peças convexas e não convexas, minimizando o desperdı́cio de espaço em
uma placa. Tal problema é presente em indústrias de móveis, papéis, têxteis e de couro,
que consideram a redução do desperdı́cio de matéria-prima como uma forma de redu-
zir o custo de produção. O problema contém duas restrições que devem ser respeitadas
para obter uma solução viável: (i) todas as peças devem estar contidas dentro da placa ;e
(ii) não é permitida a sobreposição de peças. Além disso, podemos posicionar as peças
sobre a placa em qualquer rotação possı́vel. Para resolver o problema, desenvolvemos
novas abordagens heurı́sticas inspiradas em algoritmos clássicos, tais como Bottom-Left
e Top-Right, e em meta-heurı́sticas como Algoritmo Genético. Após obter os resultados
destes algoritmos iremos comparar com alguns trabalhos da literatura. Assim, espera-se
que os resultados sejam promissores e que seja possı́vel obter melhores soluções que as
encontradas em outros trabalhos.

Link do Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=9ze9knE8e40&
feature=youtu.be&ab_channel=WesleyHenrique
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O problema de Coleta  e  Entrega de produtos  com Janelas de Tempo é uma
variação do Problema de Roteamento de Veículos. O problema consiste em gerar uma
rota que atenda pedidos de coleta e entrega, de forma que se minimize o número de
veículos utilizados e o custo das rotas, sendo obrigatório que o atendimento de cada
cliente seja realizado no intervalo de uma janela de tempo.  O atendimento de cada
ponto de coleta ou entrega possui em tempo de serviço associado. A frota de veículos é
não capacitada, e cada motorista tem uma jornada de trabalho (em horas) a respeitar,
além de um ponto de origem e destino para perfazer sua viagem. Em contextos reais,
como no caso dos correios, novos pedidos surgem ao longo do dia, tornando necessário
a atualização da solução em uma abordagem dinâmica. Este trabalho estuda o problema
de roteamento de veículos dinâmico, através de um método de solução composto por
três etapas: (i) geração de clusters para dividir o problema em subproblemas menores,
(ii) solução do Problema Coleta e Entrega com Janelas de Tempo em cada cluster e (iii)
atualização  da  solução  de  acordo  com  a  adição  de  pedidos.  A  fim  de  se  realizar
experimentos, serão executadas simulações que inserem pedidos na solução, trazendo a
dinamicidade ao problema. Espera-se, ao fim deste projeto, que os algoritmos propostos
sejam  capazes  de  solucionar  o  problema  em tempo  aceitável  quando  comparado  a
trabalhos da literatura.
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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 armazém com                   
estrutura definida previamente, objetos alocados dentro do armazém comumente                 
organizados em prateleiras e uma lista de pedidos para atendimento, o objetivo é coletar                           
todos os objetos de maneira a atender todos os pedidos com o menor custo possível.                             
Dentre as estratégias para minimização de custo é considerada neste trabalho o                       
agrupamento de pedidos em lotes, no caso específico de armazém pode ser 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 considerando redução de custos para coleta dos objetos, tentando alcançar                     
uma solução ótima. 
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Abstract: In what sense is it important to talk about objects of the same logical type within 

the Tractatus? The reference made in proposition number 2.0233 seems to call into question 

the very possibility of nomination, if we consider that the nomination is prior to the 

appointment. On the other hand, if the nomination only happens in the proposition, as the 

work tells us, the question turns on the very mention of a problem that apparently does not 

exist. Would the principle of indiscernibles, in this context, have an empirical validity? 

Keywords: Naming, identity, objects, indiscernibility. 

Resumo: Em que sentido é importante falar em objetos dos mesmo tipo lógico dentro do 

Tractatus? A referência feita na proposição de número 2.0233 parece colocar em questão a 

própria possibilidade da nomeação, isso se consideramos que a nomeação seja prévia à 

afiguração. Por outro lado, se a nomeação só acontece na proposição, como nos diz a obra, 

a questão se volta sobre a própria menção a um problema que aparentemente não existe. 

Teria o princípio dos indiscerníveis, nesse contexto, uma validade empírica?   

Palavras- chave: Nomeação, identidade, objetos, indiscernibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

165



 

 

Desenvolvimento  

A análise da função lógica da proposição de número 2.0233 do Tractatus, 

certamente de difícil interpretação, parece colocar sérios problemas à possibilidade da 

afiguração dentro da obra de Wittgenstein. Cito-a: “Dois objetos da mesma forma lógica – 

desconsideradas suas propriedades externas – diferenciam-se um do outro apenas por serem 

diferentes.” Antes de mais nada, comecemos com um exemplo muito comum quando se 

tenta falar em objetos do mesmo tipo lógico, considerados idênticos, qual seja: o das cores. 

Por exemplo, o ‘vermelho’ e o ‘branco’, pensados em si mesmos, compartilham todas as 

suas funções lógicas, por assim dizer. Tudo que pode ser dito ‘vermelho’, também pode ser 

dito ‘branco’. Agora pensemos na seguinte sentença: “A rosa é branca”. Que a ‘rosa’ seja 

‘branca’ é uma possibilidade tão real quanto a de que ela seja de outra cor. Não há nada na 

sua definição que a impeça disso, porque, além disso, que ela tenha ou seja de uma cor 

específica é, antes de tudo, ao menos do ponto de vista do que seja o caso, uma 

necessidade. Tudo que tenha cor, pode ser ‘vermelho’ ou ‘branco’. Se isso pode ser 

enunciado com sentido, então sua significatividade é seu próprio sentido, nos termos da 

obra.  

Como sabemos, a noção de verdade ou falsidade dentro no Tractatus é aquela de 

mera contingência.  “Uma figuração verdadeira a priori não existe”, diz Wittgenstein.  A 

proposição de número 1.211 explica: “Algo pode ser o caso ou não ser o caso e tudo o mais 

permanecer na mesma”. O sentido do mundo já está plenamente determinado. A verdade ou 

falsidade de uma proposição não cria nenhuma necessidade lógica. De saída, se entendo o 

que pode ou não ser o caso, não preciso sequer olhar para o mundo, porque o sentido já me 

é dado em sua completude a priori. Porém, se quero reconhecer se a figuração é verdadeira 

ou não, neste caso, devo defrontá-la com a realidade (p.2.223).  “Um pensamento correto a 

priori seria aquele cuja possibilidade exigisse sua verdade” (p.3.04). Pois bem, se a 

identidade de uma coisa, do ponto de vista lógico, não consiste na sua efetivação, no que 
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então se diferenciam o ‘vermelho’ e ‘branco’? Logicamente falando, em nada. Aplicam-se 

de forma equivalente, e por isso os uso como exemplo. Acontece apenas que se diferenciam 

por outra coisa, que à primeira vista, não diríamos ser exprimível.  

Dizer que duas coisas são idênticas significa dizer que elas são a mesma coisa, ou 

que possuem o mesmo significado. É fácil imaginar uma coisa podendo ter dois nomes. Por 

exemplo, se a e b se referem a uma mesma coisa, então a e b são idênticos. Deste modo, a 

mera elucidação do que se entende por certos sinais não deve ser um problema. Peguemos 

emprestado um exemplo clássico na história da filosofia, que encontramos em Frege, o da 

estrela “Estrela da Manhã” ou “Estrela da Tarde”. Dizer: ‘a Estrela da manhã é Estrela 

tarde’, é, ao mesmo tempo dizer que, “A é A”, se entendemos que a “Estrela da Manhã” e a 

“Estrela da Tarde” são dois nomes para a mesma coisa (o planeta Vênus), e é também dizer 

que “A é B”, isto é, que as coisas estão arranjadas de uma certa maneira no mundo. 

Acontece apenas que o corpo celeste que vejo numa parte do dia é o mesmo que percebo 

em outra. Temos neste último caso, particularmente, a expressão de um fato. Parafraseando 

Luiz Henrique, a primeira proposição “enuncia um caso particular do princípio de 

identidade” e segunda “um fato astronômico contingente, empiricamente constatado”1. 

 Podemos entender ‘identidade’ como aquela relação que cada coisa só tem consigo 

mesma, a sua “mesmidade”. Se a é igual a b, a e b possuem todas as suas propriedades em 

comum, a implica b e b implica a. Se todos os atributos de a e b são claros e evidentes, não 

há como se enganar de que ambos são permutáveis. 

O princípio de identidade dos indiscerníveis é um famoso princípio ontológico que 

tem sua formulação atribuída a Leibniz. Também conhecido por Lei de Leibniz, este 

princípio atesta que: se duas coisas possuem todas suas propriedades em comum, então elas 

são a mesma coisa; logo, elas são intersubstituíveis em qualquer situação salva veritate. Por 

exemplo, se afirmação “A é B” é verdadeira, por que todos os atributos de “A” são os 

mesmo de “B”, sem exceção, então temos uma caso sintomático de uma tautológica.  Neste 

caso, “A” e “B” são apenas nomes para mesma coisa, e a frase “A é B” enuncia o princípio 

                                                           
1 ______________. “Apresentação”. In: WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. (Trad. Luiz 

Henrique Lopes dos Santos). São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, 2010, p. 35 
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de identidade. Se sei que “A” e “B” são nomes para uma coisa, então quem diz “A é B”, 

diz, mais precisamente, que a coisa que “A” e “B” nomeiam é idêntica a si mesma. A 

formulação clássica do Princípio da identidade dos indiscerníveis, feita por Leibniz, 

consiste em: se, para cada propriedade de F, um objeto x possui F, se e somente se um 

objeto y possui F, então x é idêntico a y. Conquanto, poderíamos, de modo invertido, 

formular também uma ‘diferença dos discerníveis’: se x a y são distintos, logo existe pelo 

menos uma propriedade que x tem e que y não tem. 

Assim, podemos notar que sua formulação é um desdobramento dos princípios de 

identidade e de não contradição, essenciais como leis do pensamento. No entanto, apesar da 

noção de identidade lógica ser importantíssima e incontornável para a argumentação 

filosófica, a sua aplicação gera variadas questões a respeito do que significa conhecer algo 

verdadeiramente. Ou, melhor dizendo, de maneira abstrata a sua verdade lógica é 

indiscutível, mas efetivamente o seu reconhecimento, quando pensado em paralelo à lei de 

Leibniz, parece esbarrar num empirismo que impede o seu uso. Neste caso é preciso que 

antes seja feita uma definição de contexto de aplicação. Há pelo menos duas maneiras de se 

pensar neste princípio, uma de forma quantitativa, como queria Leibniz, e outra qualitativa. 

A primeira sugere que a “mesmidade” da coisa está sendo anunciada, e por isso falamos em 

dois nomes para uma mesma coisa. Logo é impossível que duas coisas diferentes possuam 

todas as suas propriedades em comum, e isso leva em conta fatores históricos, posição no 

espaço, etc., porque, aliás, do ponto de vista lógico só existe uma única coisa. Já a segunda 

autoriza que variadas coisas tenham essencialmente a mesma forma, se diferenciando em 

outro nível, que poderíamos chamar, a título ilustrativo, de fator empírico.  

Isto posto, a nomeação, e, por conseguinte, o pleno funcionamento da linguagem, 

depende, por um lado, de um contextualismo que pode nem sempre dar conta da 

significação, e por outro, de uma exigência lógica que passa por uma definição precisa do 

princípio de identidade. Uma questão interna a da nomeação é saber se contextos de crença 

devem ser levados em consideração na aplicação do princípio. 

Um caso ilustrativo é o daquele em que uma pessoa não sabe que uma certa 

propriedade faz parte de um objeto. Digamos que um certo sujeito conheça todas 
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propriedades de um objeto A, enquanto que um outro sujeito conheça todas propriedade de 

A exceto uma. À princípio, embora o objeto seja mesmo, a sua nomeação varia, e isso é 

suficiente para que o segundo sujeito não saiba que se trata do mesmo objeto. A questão 

que se coloca é: a crença na presença ou na ausência de uma certa propriedade é uma 

propriedade da coisa? O objeto que o primeiro sujeito conhece tem a propriedade de não ser 

conhecido pelo segundo? Esse ponto é importante porque introduz a questão das relações 

que um certo objeto trava com outros. Um objeto pode ser definido pelas relações que suas 

partes têm entre si e pelas relações que esse objeto têm com outros objetos.    

Por enquanto importa-nos somente que a elaboração desse princípio nos leva 

também a uma discussão sobre “indiscernibilidade dos idênticos”, e no que toca ao 

Tractatus, essa parece ser a grande questão que surge na análise da proposição de número 

2.0233. Se considerarmos que Wittgenstein está afirmando a existência de objetos variados 

do mesmo tipo lógico, temos um problema de significação invertido. Não estamos lidando 

com um mesmo objeto com dois ou mais nomes, mas com dois ou mais objetos com um 

mesmo nome possível. Como então nomeá-los? 

   O nome na proposição é o correlato do objeto no estados de coisas (p.3.22). 

Wittgenstein diz na proposições 3.21: “À configuração dos sinais simples no sinal 

proposicional corresponde a configuração dos objetos na situação” e ainda em 3.221 “Os 

objetos, só posso nomeá-los. Sinais substituem-nos. Só posso falar sobre eles, não posso 

enunciá-los. Uma proposição só pode dizer como uma coisa é, não o que ela é.” O nome, 

portanto, só é nome na proposição, assim como o objeto só é objeto num estado de coisas 

possível. Com efeito, como já dito, “situações podem ser descritas, não nomeadas” 

(p.3.144). Se o sentido da proposição só é determinado porque o mundo tem uma 

substância, isto é, uma forma fixa, que consiste precisamente nos objetos (p. 2.023), então 

tudo se passa exatamente como ele nos diz em 3.23: “O postulado da possibilidade dos 

sinais simples é o postulado do caráter do determinado do sentido”.  

Cuter defende: “A natureza do nome é neutra com respeito à escolha do objeto 

específico que o nome deve nomear; ela só não é neutra com respeito à escolha da forma do 

objeto, isto é, da categoria ontológica em que ele está inserido”. Se essa interpretação está 
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correta, objetos e nomes, apesar de compartilharem a mesma forma lógica, são coisas 

hierarquicamente diferentes, e “a nomeação está subdeterminada pelos objetos nomeados”, 

ele conclui. Cuter, então, nos dirá que para que afiguração aconteça é necessário um “ato 

doador de sentido”. A relação afiguradora não existe sem uma coordenação intencional 

entre elementos da figuração e as coisas.  Cuter faz a ressalva de que o Tractatus não nos 

fala explicitamente de uma intencionalidade fundamental de sentido, mas argumenta que, 

contra a vacuidade do que significa nomear um objeto com n nomes possíveis, a postulação 

de um sujeito de nomeação é interessante e uma vantagem imensa pra quem lê a obra. Ele 

diz:  

A nomeação está subdeterminada pela ordem categorial, e a 

relação com o objeto nomeado não é determinante da estrutura do 

espaço lógico. Sem um sujeito transcendental, não teríamos dadas 

as condições de possibilidade de um nome, de uma proposição 

elementar, ou da constituição de proposições mais complexas a 

partir de proposições mais simples. Sem um sujeito transcendental, 

enfim, não estariam dadas as condições de possibilidade da 

linguagem como um todo.2 

Podemos ler nas proposições de número 3.262: “O que não vem expresso nos sinais, 

seu emprego mostra. O que os sinais escamoteiam, seu emprego denuncia”; e 3.3, 

seguidamente: “Só a proposição tem sentido; é só no contexto da proposição que um nome 

tem significado”. Em princípio Wittgenstein está nos dizendo que pouco importa que uma 

condição de nomeação seja o fato de que um objeto é distinguível, mesmo que objetos 

sejam logicamente idênticos – de alguma maneira, no contexto da proposição, estes se 

diferenciam, e tudo permanece como sempre esteve, na mais perfeita ordem.  

 Decerto a lógica do mundo e do pensamento não é algo que pode ser dito. A lógica 

do mundo e do pensamento, a proposição a exibe. Sobre as condições de significatividade 

                                                           
2 Cuter, João Vergílio Gallerani. Misticismo e lógica: ensaios sobre a filosofia de Wittgenstein. Por que o 

Tractatus precisa de um sujeito transcendental? Auxílio à Pesquisa Publicações científicas Livros no Brasil. 

2014, p 109. 
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da linguagem não se pode falar com sentido. O projeto Wittgensteiniano inviabiliza a 

representação proposicional de tudo que é essencial, não à toa é ordinariamente comum 

reputar ao Tractatus o autofagismo.  Nas palavras de Lopes, “apenas a presença de 

propriedades e relações externas é suscetível de representação proposicional.”3 

Wittgenstein nos diz em 4.026: “É preciso que os significados dos sinais simples (das 

palavras) nos sejam explicados para que os entendamos. Com proposições, porém, nós nos 

entendemos”. A postulação do espaço lógico de sentido parece sem dúvida necessária, no 

entanto a análise da linguagem corrente é extremamente complicada, já que encontrar esses 

objetos últimos é teoricamente um contrassenso. É como se Wittgenstein nos dissesse: “se 

entendemos a linguagem, então é assim que tudo se passa, porque é assim que ela se 

mostra”.  

Em resumo, de um lado temos, ao que tudo indica, a impossibilidade de uma 

descrição completa do mundo por conta de uma indiscernibilidade lógica de idênticos, que 

não podem ser nomeados, num certo sentido, e do outro o fato de que alguma nomeação 

sempre acontece, e isso é alguma coisa que não se pode dizer, mas que se mostra no fato de 

que entendo a proposição. Será que um contrassenso anula o outro?  

A proposição 2.02331 continua a de número 2.0233 dizendo:  

Ou uma coisa possui propriedades que nenhuma outra possui, 

podendo-se então, sem mais, destacá-la das outras por meio de 

uma descrição e indicá-la; ou, pelo contrário, há várias coisas que 

possuem todas as suas propriedades em comum, sendo então 

impossível apontar para uma delas. Pois se uma coisa não é 

distinguida por nada, não posso distingui-la, pois, caso contrário, 

ela passaria a estar distinguida. 

No caso dos objetos de que fala o Tractatus, Wittgenstein diz que eles são incolores 

(p.2.0232). Os objetos são a forma fixa do mundo. É o que garante que o mundo imaginário 

e o mundo real tenham alguma coisa em comum. A proposição de número 2.0231 diz: “A 

                                                           
3 “Apresentação”. In: WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. (Trad. Luiz Henrique Lopes dos 

Santos). São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, 2010, p. 57 
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substância do mundo só pode determinar uma forma, e não propriedades materiais. Pois 

estas são representadas apenas pelas proposições – são constituídas apenas pela 

configuração dos objetos”. Apesar de ilustrativo, aqui vemos como nosso exemplo das 

cores falha. A cor é uma propriedade externa que só é representada na proposição, isto é, na 

a/figuração de uma configuração de objetos. Ainda que pudéssemos argumentar que a 

coloridade no mundo seja sempre prevista logicamente, que a rosa seja ‘vermelha’ ou 

‘branca’, como no exemplo, é uma diferença que nos escapa formalmente, e que só surge, 

de alguma maneira, na configuração dos objetos. Isto é, que o ‘vermelho’ seja diferente do 

‘branco’, desconsideradas suas propriedades internas, que isto seja alguma coisa que 

experimento e de algum jeito reconheço, isto não é algo que se possa fazer com os objetos 

de que nos fala o autor. No caso deles, trata-se de objetos simples com quais nenhuma 

experiência é possível. Na verdade, nos termos do Tractatus, importa somente que o 

sentido seja determinado, e isso se mostra quando se analisa o que significa dizer que 

alguma coisa é pensável. Voltando à proposição 2.0233, parece então que estes tais objetos 

se diferenciam apenas por serem dois, e essa diferença não é algo dizível. Wittgenstein diz, 

nas proposições 2.00123 e 2.01231 seguidamente:  

Se conheço o objeto, conheço também todas as possibilidades de 

seu aparecimento em estados de coisas (cada uma dessas 

possibilidades deve estar na natureza do objeto) Não se pode 

encontrar depois uma nova possibilidade. / Para conhecer um 

objeto, na verdade não preciso conhecer suas propriedades 

externas – mas preciso conhecer todas as suas propriedades 

internas. 

Na medida em que um objeto se define por suas possibilidades e impossibilidades 

de combinações com outros objetos, então, se conheço dois objetos do mesmo tipo lógico, e 

basta que seja somente por suas propriedades internas, é impossível distingui-los; é 

impossível dizer no que se diferenciam. Ora, mas isso não significa que é também 

impossível conhecê-los? Se sim, temos uma contradição, se não, então para que serve essa 

menção a um falso problema? A rigor, o que Wittgenstein está afirmando quando diz que 
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“se uma coisa não é distinguida por nada, não posso distingui-la” são os princípios lógicos. 

Por exemplo, que o objeto seja simples é uma condição de sentido da proposição. A 

simplicidade do objeto é o que se deve necessariamente postular, caso contrário o sentido 

não seria de modo nenhum fixo, o que, nos termos do Tractatus, é ilógico. Na proposição 

2.0211 lemos: “Se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição 

dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição”. Ora, se o sentido de uma 

proposição dependesse do sentido de uma outra proposição, ao infinito, então o sentido não 

seria determinado, e seria impossível dizer qualquer coisa. Quer dizer, ou o sentido é fixo, 

ou então é impossível traçar uma figuração do mundo, verdadeira ou falsa, como ele nos 

diz na proposição 2.0212. O objeto é justamente pra onde se aponta quando a afiguração 

acontece.   

 

Considerações Finais  

A possibilidade de distinção de um objeto é, pois, ao que parece, a sua própria 

possibilidade de identidade, isto é, o modo como ele se relaciona ou não com outros 

objetos. Entendemos, portanto, a noção de objeto no Tractatus, primordialmente, como a 

postulação do caráter determinado do sentido num espaço lógico de correlações. Por 

conseguinte, parece fundamental que o objeto seja de alguma maneira distinguível, caso 

contrário, caso haja objetos variados do mesmo tipo lógico, destacá-los e nomeá-los 

dependerá de uma aleatoriedade que pode colocar em risco a rigidez do sentido (ainda por 

analisar), ou então será feita por alguma espontaneidade voluntária tão misteriosa quanto 

essa referência a uma identidade dos indiscerníveis.  É claro que o exemplo “a rosa é 

branca” não funciona no nível dos objetos simples, mas nem por isso vem ao caso cortar 

algumas cabeças. 
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 O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench.) é uma espécie tipicamente tolerante à 

seca. A água é um dos fatores mais importantes para o crescimento e desenvolvimento 

das plantas e a sua ausência pode causar perdas na produtividade vegetal. Assim, o 

objetivo do trabalho foi avaliar a produção e alocação de biomassa de S. bicolor em 

condições de seca. Plantas de S. bicolor foram obtidas a partir de sementes 

disponibilizadas pela EMBRAPA milho e sorgo, Sete lagoas, MG, Brasil. As plantas 

foram mantidas em casa de vegetação com temperatura de 25±2 °C, colocadas em 

recipientes plásticos com capacidade de 5L contendo 3L de areia e solução nutritiva de 

Hoagland e Arnon a 40% da força iônica, durante 60 dias. O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado utilizando três condições de disponibilidade hídrica: (1) 

capacidade de campo (CC = 100%), (2) 75% CC e (3) 50% CC e dez repetições. Após o 

período experimental as plantas foram coletadas e separadas em raízes, caule e folhas 

sendo colocados em sacos de papel e levados para a estufa à 60 °C até peso constante. 

Em seguida, foram pesados em balança analítica. Foi avaliada a massa seca total e 

alocação de biomassa expressa pelo percentual de massa seca presente nas raízes, caule 

e folhas das plantas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A limitação 

hídrica não provocou alterações na massa seca total (p = 0,20). A seca promoveu 

aumento significativo da alocação de biomassa na raiz (p = 0,02) com investimento 

médio de 35,52%. Contudo, não alterou a alocação de biomassa do caule (p = 0,06) e 

folha (p = 0,71). Isso demonstra que em condições de déficit hídrico as plantas de sorgo 

investem os fotoassimilados no sistema radicular sem afetar a alocação de biomassa 

para os outros órgãos vegetativos. Portanto, S. bicolor mesmo em condições de seca não 

apresentou mudanças na massa seca total e a maior alocação de biomassa na raiz pode 

aumentar a captação de água favorecendo a tolerância à seca nesta espécie. 
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A ação humana tem gerado desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos e entender
o comportamento dos organismos é fundamental para manter as atividades ligadas aos
recursos hídricos. Nós estudamos a Pistia stratioites L., o alface d’água, com o objetivo
de  avaliar  a  alocação  de  recursos  em condições  de  enriquecimento  nutricional,  (1)
solução de Hoagland a 50%, (2) cinzas de carvão vegetal e solução de Hoagland a 5%,
(3)  água  de  torneira  com  solução  de  Hoagland  a  5%  (controle),  e  variação  na
luminosidade, afim de determinar a influência de cada fator. O crescimento vegetativo,
número de rosetas (KW = 20,421; p< 0,001), comprimento do estolão (KW = 18,700;
p< 0,002) e peso seco das estruturas vegetativas (KW = 19,160; p< 0,002) responderam
ao maior aporte de nitrogênio. Já a maior taxa de floração (KW = 20,065; p< 0,001) e
maior peso seco de estruturas reprodutivas (KW = 19,554; p< 0,002) ocorreram com
acréscimo de cinzas. Os tratamentos não foram afetados pela luz. Nossos resultados
indicam que a disponibilidade de nutrientes afeta a alocação reprodutiva, sugerindo que
o enriquecimento artificial favorece o aumento das populações, formando aglomerados
ou bancos de semente,  prejudicando este ambiente. 

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro da FAPEMIG e do laboratório de anatomia
vegetal.

176



Alterações bioquímicas em sementes de milho tratadas com 

inseticidas e armazenadas 

Thiago Lucas de Oliveira¹, Renzo Garcia Von Pinho¹, Heloisa Oliveira dos Santos¹, 

Eric Vinicius Vieira Silva², Elise de Matos Pereira¹, Karen Marcelle de Jesus Silva³ 

¹Departamento de Agricultura – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

²Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

³Instituto Federal do Norte de Minas – Campus Januária 

39480-000 – Januária, MG – Brasil 

thiago.oliveira3@estudante.ufla.br; 

{renzo,heloisa.osantos}@dag.ufla.br; ericvinicius.vs@gmail.com; 

elisedematospereira@yahoo.com.br; karen_marcelle@hotmail.com

Link para o pitch: https://youtu.be/Dd6oNHEV2D4 

Palavras-chave: Zea mays L.; tratamento de sementes; deterioração. 

 O tratamento químico de sementes de milho é largamente adotado visando a 

proteção inicial das lavouras contra pragas e patógenos. Entretanto, algumas moléculas 

interferem na qualidade das sementes, sobretudo quando armazenadas, acelerando sua 

deterioração. O objetivo com este trabalho foi investigar a influência de inseticidas 

sobre a expressão enzimática e qualidade fisiológica de sementes de milho submetidas 

ao armazenamento. Sementes dos híbridos 2B647PW e SHS4070 foram tratadas com 

quatro diferentes misturas de produtos químicos (tratamento padrão da empresa 

comercializadora de sementes - TP, TP + clotianidina, TP + tiametoxam e TP + fipronil) 

e armazenadas por diferentes períodos (0, 3, 6 e 9 meses) em armazém convencional, 

sem controle ambiental. Foram realizados o teste de germinação e o teste do frio sem 

solo, sob delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições, em esquema fatorial 

2 x 4 x 4. As expressões das enzimas α-amilase, superóxido dismutase (SOD) e catalase 

(CAT) foram determinadas pela técnica de eletroforese em gel. As sementes do híbrido 

2B647PW apresentaram redução da germinação e mudanças no vigor ao longo do 

armazenamento. As menores médias foram encontradas a partir do sexto mês de 

armazenamento. O híbrido SHS4070 não apresentou mudanças significativas no 

comportamento germinativo ou em seu desempenho no teste de frio. Para o híbrido 

2B647PW, no início do armazenamento há aumento da expressão das enzimas SOD e 

CAT para os tratamentos com adição de inseticidas. A expressão diminui aos nove 

meses de armazenamento, comportamento também verificado para a α-amilase. 

Concluiu-se que os inseticidas clotianidina, tiametoxam e fipronil reduzem a qualidade 

fisiológica das sementes do híbrido 2B647PW aos nove meses de armazenamento. O 

tratamento das sementes com esses inseticidas reduz a expressão das três enzimas aos 

nove meses de armazenamento. As enzimas α-amilase, SOD e CAT são bons 

marcadores da qualidade de sementes de milho tratadas e armazenadas.  
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 O cenário nacional do cultivo de pereiras está muito aquém das necessidades de 

consumo do país e são vários os fatores que contribuem para essa baixa produção, 

dentre eles a falta de porta-enxertos adequados. Considerando a importância das 

alterações que os porta-enxertos podem provocar na copa, objetivou-se com este estudo  

avaliar a capacidade dos porta-enxertos de Chaenomeles sinensis e Pyrus calleryana 

combinadas com os interenxertos de marmeleiros do gênero Cydonia oblonga  em 

modular as alterações fisiológicas em mudas de pereira. Foi utilizado enxertia de 

garfagem na pereira ‘Packham's Triumph’ pelo método fenda cheia utilizando os 

marmeleiros de C. oblonga (BA-29, Sydon, Adams, MC e MA) como interenxertos 

sobre os porta enxertos C. sinensis e P. calleryana. As trocas gasosas foliares, através da 

atividade fotossintética, condutância estomática e transpiração foram mensuradas 

utilizando um analisador de gás a infravermelho (IRGA, modelo LI-6400, LI-Cor, 

USA). O delineamento foi inteiramente casualizado, em fatorial 2x5 e os dados 

submetidos à análise de variância pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Não foi encontrada nenhuma interação significativa entre interenxertos e porta-enxertos 

para as análises fotossintéticas. Em contrapartida, houve diferenças estatísticas entre os 

diferentes porta-enxertos estudados, sendo a P.Calleryana superior na capacidade de 

assimilação de carbono (8,97 μmol CO
2
 m

-2
s

-1
). Em relação à capacidade de 

condutância estomática, novamente a P.Calleryana (0,32 mol H2O m
-2

s
-1

)se mostrou 

superior ao porta enxerto C. sinensis (0,17 mol H2O m
-2

s
-1

). Os diferentes porta-

enxertos avaliados também influenciaram a resposta na taxa de transpiração. Sendo 

estas significativas nos diferentes porta-enxertos e nos diferentes interenxertos 

analisados. Os maiores valores para os interenxertos ‘Adams’(4,29 mmol H2O m
-2

s
-1

) 

‘BA- 29’ (4,50 mmol H2O m
-2

s
-1

) e ‘MC’(4,30 mmol H2O m
-2

s
-1

), combinados ao porta 

enxerto P.Calleryana são indícios de que estas combinações tendem a obter os melhores 

aspectos fisiológicos para a copa ‘Packham's Triumph’ possibilitando uma formação 

maior de fitomassa das plantas.  O porta-enxerto P. calleryana proporcionou melhores 

resultados nas atividades fotossintéticas.                                                                                          
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Introdução: A nutrição esportiva é crescente pelo seu evidente auxílio na performance dos atletas, muitas das vezes o 

que se espera são apenas efeitos ergogênicos de suplementação e pouco se fala sobre como as adequações alimentares 

promovidas pelo acompanhamento nutricional, que geram resultados efetivos no desempenho. Sendo assim o objetivo 

deste estudo foi analisar a contribuição do acompanhamento nutricional na composição corporal ao longo de uma pré-

temporada de futebol com jogadores profissionais. Métodos: Se trata de um estudo de intervenção realizado com atletas 

profissionais e foi composto por 30 jogadores de futebol de um time de primeira divisão do sul de Minas Gerais durante 

o período de pré-temporada entre os meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020. Em um primeiro encontro foi 

realizada a avaliação física dos atletas e anamnese. A partir dos dados obtidos foram prescritos planos alimentares 

individuais e então foram providenciadas as devidas alterações nos cardápios do clube com a finalidade de facilitar a 

aderência dos jogadores. Após realizadas as devidas modificações foram feitas avaliações de composição corporal 

mensalmente e adequações no planejamento alimentar. Após o término da coleta foram realizados testes estatísticos 

para a análise de dados.  Resultados: A média de percentual de gordura corporal (%GC) dos jogadores na primeira 

avaliação foi de 11,35%. Nos meses de outubro a novembro houve uma redução no %GC com queda média de 4,49% 

do valor inicial, entre os meses de outubro a dezembro 8,44% de média de redução. No final da pré-temporada, quando 

comparadas as avaliações físicas de outubro a janeiro foi obtido uma melhora significativa de 8,27% na média do %GC 

dos atletas. Para as análises estatísticas foi considerado um intervalo de confiança de 95%. Conclusão: Através deste 

estudo foi possível observar a contribuição do acompanhamento nutricional para jogadores de futebol profissional para 

melhoria de composição corporal. 
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Na busca por atender todas as funções da embalagem é comum a utilização de 

embalagens originadas de materiais combinados, sendo atualmente produzidas 

embalagens multicamadas por materiais não renováveis e não degradáveis. O uso desses 

materiais vai em direção oposta a preocupação atual com o meio ambiente e 

sustentabilidade, fazendo-se essencial a busca por novos materiais para a redução de 

danos ao nosso planeta. Desta forma, objetivou-se avaliar o uso de um polímero 

biodegradável combinado com um verniz sintético como uma alternativa mais 

sustentável de recobrimento em papel kraft. O Álcool polivinílico (PVA), polímero 

biodegradável, foi combinado com o verniz Actega (ACT) na busca por uma 

formulação de recobrimento pelo menos 50% biodegradável. Os recobrimentos 

estudados foram compostos por 100% ACT (A), 25%/75% ACT/PVA (B) e 50%/50% 

ACT/PVA (C) e os papéis produzidos comparados com o papel controle, papel Kraft 

sem recobrimento com 83 g/m². Os recobrimentos foram produzidos por duas camadas 

de formulações espalhadas sobre o papel com o auxílio de uma barra cilíndrica, 

adicionando-se aproximadamente 17g/m² ao papel e com secagem dos papéis entre as 

aplicações das camadas. Propriedades de  barreira ao óleo (na superfície e no vinco) e 

ao vapor de água foram investigadas seguindo as normas para realização dos testes. Foi 

observado que a resistência ao óleo do papel aumenta e a taxa de transmissão ao vapor 

de água (TPVA) reduz com os recobrimentos, sendo que os melhores resultados foram 

encontrados para o recobrimento C. O Kit-óleo na superfície passa de zero, no papel 

controle, para 12 nos papéis recobertos e o Kit-óleo no vinco alcança número 7 para os 

recobrimentos B e C. Com a camada de ACT sobre o papel a TPVA reduz de 578 

g/m².dia para 198 g/m².dia, e ao incorporar o PVA na formulação essa redução é ainda 

maior, alcançando valores de 112 g/m².dia e 69 g/m².dia para os recobrimentos B e C, 

respectivamente. Desta forma, conclui-se que é possível a produção de um recobrimento 

para papel sack kraft que seja 50% biodegradável e que contribua para a melhoria desse 

substrato como material para embalagens. 
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Cenchrus L. é um importante gênero da família Poaceae que abriga espécies forrageiras 

de elevada importância agronômica, como Cenchrus purpureus, Cenchrus americanus e 

Cenchrus ciliaris, que são objetos de programas de melhoramento genético. Análises 

genômicas comparativas podem contribuir para esses programas por meio do 

desenvolvimento de marcadores moleculares, assim como para desvendar as relações 

filogenômicas no reino vegetal, especialmente quando se trata do genoma 

cloroplastidial dessas espécies. O objetivo do presente trabalho é a montagem e 

comparação do genoma cloroplastidial de C. purureus cv. Pioneiro, C. americanus cv. 

BN2 e C. ciliaris. Para tanto, procedeu-se com o sequenciamento genômico de baixa 

cobertura de Cenchrus purpureus e Cenchrus americanus em plataforma Illumina 

HiSeq 4000. Para Cenchrus ciliaris o genoma cloroplastidial foi obtido através do banco 

de dados NCBI. Os genomas foram montados por referência, anotados e analisados 

através do software Geneious Prime 2020.1.1, da plataforma CHLOROBOX – GeSeq e 

do algoritmo MAUVE. O genoma cloroplastidial das três espécies apresenta formato 

quadripartido com cerca de 105 – 110 genes únicos em cada espécie. As análises 

comparativas demonstram estrutura genômica conservada entre as três espécies, com 

apenas um Bloco Colinear Local (LCB), indicando ausência de rearranjos estruturais. A 

análise das regiões de fronteira também indicam alto grau de conservação entre esses 

genomas. Foi detectada ainda maior similaridade entre os genomas de C. purpureus e C. 

americanus quando comparados a C. ciliaris. Os dados propostos estão de acordo com 

as relações filogenéticas entre essas espécies, corroborando com a maior proximidade 

filogenética já relatada entre espécies anteriormente alocadas em Pennisetum (C. 

purpureus e C. americanus), quando comparadas a Cenchrus (C. ciliaris). Foram 

identificados ainda 19 SNPs na cultivar Pioneiro e 6 na cultivar BN2 que podem 

auxiliar na identificação e manejo desses genótipos em bancos de germoplasma.  
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Abstract. This work aims to analyze the film Avatar (2009), by James Cameron, 

seeking to find utterances that make it possible to approach discussions on Critical 

Environmental Education (EE). We use the methodology of qualitative research, 

the Bakhtin Circle being our theoretical-methodological reference. We perceive the 

existence of a rich dialogue between Art and EE, and the film problematizes 

situations experienced in our society. So we highlighted two utterances that were: 

human beings as an integral and constituent part of nature, and unbridled 

exploration of nature; in which we discussed capitalist society and the private 

accumulation of profits. 

Keywords: Critical Environmental Education, Culture, Utterance. 

 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar o filme Avatar (2009), de James 

Cameron, buscando encontrar enunciados que possibilitem abordar discussões 

sobre Educação Ambiental (EA) Crítica. Valemo-nos da metodologia da pesquisa 

qualitativa, sendo o Círculo de Bakhtin nosso referencial teórico-metodológico. 

Percebemos a existência de um rico diálogo entre a Arte e a EA, e a película 

problematiza situações vivenciadas em nossa sociedade. Assim, destacamos dois 

enunciados que foram: ser humano como parte integrante e constituinte da 

natureza, e exploração desenfreada da natureza; nos quais discutimos a sociedade 

capitalista e a acumulação privada de lucros. 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica, Cultura, Enunciado. 

1. Introdução 

A história dos seres humanos está intimamente ligada à natureza, defendemos a 

inseparabilidade entre esses dois elementos já que a existência de um ocorre na relação 

com o outro. O conhecimento da espécie humana é fruto de sua relação com o meio 

ambiente, com outros seres humanos e também consigo mesmo, assim se constrói a 

Cultura e é junto a ela que homens e mulheres se constroem. 

 De acordo com Martins (2013), não nascemos seres humanos, mas sim nos 

desenvolvemos como tais através do contato com os conteúdos culturais, ou seja, com 

aquilo já produzido, incorporado, superado e transformado ao longo de nossa história por 

outras gerações e “que nos coloca, não mais em um mundo natural, mas no mundo da 

cultura” (p. 99), elementos que consideramos como base para o processo educativo. 

 Um dos conteúdos dessa Cultura é a Arte em suas diversas manifestações. Sobre 

ela, Rizzi (2002) destaca que tem importância em si e não com fins de ser 
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instrumentalizada, a autora ainda destaca que a Arte é “uma experiência que permite a 

integração da experiência singular e isolada de cada ser humano com a experiência da 

humanidade” (p. 65) e com ela, pensamos que podemos problematizar o contexto de nossa 

sociedade. 

 Entendemos que a Educação Ambiental (EA) também tem esse papel 

problematizador. Neste sentido, muitos trabalhos destacam que a EA tem múltiplos 

fundamentos e formas de atuar, Layrargues e Lima (2011) classificam-na em três 

macrotendências: conservadora, pragmática e crítica. As duas primeiras são tidas como 

conservadoras, pois não questionam a maneira de se viver em sociedade, organizada sob 

a lógica capitalista. Já para a macrotendência crítica, os autores destacam a necessidade 

de incorporarmos as “questões culturais, individuais, identitárias e subjetivas” (p. 11) 

quando falamos e pensamos sobre o ambiente em que vivemos. Essa incorporação social 

às discussões das relações com e no ambiente é importante para compreensão da 

sociedade atual e também para pensarmos e atuarmos em busca de uma outra forma de 

estruturação social. 

 Estas questões também podem ser encontradas em conteúdos culturais, como o 

Cinema, o que nos dá margem para pensar que existem possibilidades de estabelecer um 

diálogo profícuo entre a EA Crítica e a Arte. Nesta esteira, Barbosa (2003, p. 18) afirma 

que com a Arte podemos “desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade 

do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a 

realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 

analisada”. 

 Neste trabalho, procuramos estabelecer este diálogo no contato com a película 

Avatar (2009), de James Cameron. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar 

o filme buscando encontrar enunciados que possibilitem abordar discussões sobre 

Educação Ambiental Crítica. 

2. Metodologia 

Esse trabalho se enquadra na chamada metodologia qualitativa de pesquisa, que de acordo 

com Minayo (2009), se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, partindo de questões amplas e que vão se definindo com o desenvolver do 

estudo. Para análise do filme, utilizamos a Análise do Discurso, tendo como referencial 

teórico-metodológico o Círculo de Bakhtin. Para o Círculo, a comunicação é composta 

de dois momentos: a enunciação feita pelo falante e sua compreensão por parte do ouvinte 

(VOLÓCHINOV, 2018). 

 Dessa maneira, entendendo o cinema como produção humana que precede séculos 

e que se constitui de uma linguagem específica, que faz parte de um tempo e espaço 

(BERNARDET, 2017), a comunicação que este se propõe a fazer, apesar de ter suas 

especificidades, acaba também sendo composta dos mesmos dois momentos apontados 

anteriormente: a enunciação que o filme traz e a compreensão por parte dos 

telespectadores. 

 A compreensão que os telespectadores possuem do filme, está intimamente ligada 

a outra questão apontada por Volóchinov (2018). O autor aponta que “[...] todo 

enunciado, mesmo que seja escrito e finalizado, responde a algo e orienta-se para uma 

resposta. Ele é apenas um elo na cadeia ininterrupta de discursos verbais” (IBIDEM, p. 

184). Partindo dessa premissa, apenas pelo cotejo dessas etapas - responde a que e suscita 
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alguma coisa - é possível compreender o enunciado, neste caso, os enunciados do filme. 

Assim, procuramos responder a seguinte pergunta: quais enunciados o filme suscita 

quando relacionado com a Educação Ambiental Crítica? 

3. Resultados e Discussão 

Uma vez inserido na cadeia contínua de enunciados, o filme analisado responde e suscita 

diversos dizeres. Por uma questão de espaço neste formato de trabalho e possibilidades 

de discussão, serão abordados a seguir dois enunciados que foram destacados. 

3.1. Ser humano como parte integrante e constituinte da natureza 

No filme, há os Na’vis, que são os humanóides nativos da lua Pandora. Eles, diferente 

dos humanos da Terra, possuem uma relação íntima com a natureza. Isso é possível de 

ser visto devido a forma como eles vivem e dependem diretamente da natureza para 

sobreviver: caçam, conhecem as espécies nativas, convivem em harmonia com o 

ambiente e possuem uma conexão próxima e intencional com ela. Além dessa relação 

afetiva, existe também uma conexão física chamada Tsaheylu, onde os nativos são 

capazes de estabelecer uma ligação direta (uma conexão neural) com a Natureza. 

Além disso, como percebemos no enunciado anterior, as relações entre seres 

humanos e Na’vis eram bem conflituosas, e isso reflete também a maneira como estes 

povos se relacionam com o ambiente, com os demais e também consigo mesmos. Em 

certo momento, o administrador da expedição afirma que eles já tentaram de tudo com os 

locais, em uma de suas falas ele afirma que deram “medicina, educação, estradas… eles 

querem lama”, que demonstra que os seres humanos não estão preocupados com a 

relevância do ambiente para os Na’vis. 

Ainda vale ressaltar que o filme mostra um estudo científico realizado pelos 

humanos no local que possibilitou que os mesmos “entrassem” em corpos desenvolvidos 

geneticamente que seriam idênticos aos corpos dos Na’vis. Numa das falas do 

personagem principal, ele afirma que com a convivência com os nativos, ele aprendeu a 

distinguir os “cheiros e sons mais sutis da natureza”, isso depois de ter sido aceito na tribo 

por afirmar que seu copo (mente) não estava cheio como os demais humanos que tentaram 

aproximação anteriormente. 

Outra passagem que chama a atenção e que suscita a discussão que estamos 

tramando, é quando o administrador afirma que não sabe qual a preocupação dos 

cientistas com o local onde os habitantes vivem ou com a divindade (representada pelo 

nome de Eywa) e também sua relação com a natureza, pois “são só umas malditas 

árvores”. Outra curiosidade que destacamos ao assistir ao filme foi a grande relação que 

os seres humanos estabelecem com as máquinas e robôs que estão presentes ao longo de 

todo o filme, que também nos faz pensar sobre nosso distanciamento da natureza e que é 

possível fazer uma discussão acerca da era digital em que vivemos, mas que não temos o 

intuito de aprofundar neste trabalho. 

Nesse seguimento, de acordo com Santos e Silva (2017), é observado no filme 

Avatar um comportamento de preservação e também de pertencimento adotado pelo povo 

Na’vi, diferente da cobiça dos humanos pela exploração das riquezas minerais e a busca 

de “lucro por lucro” sem considerar um possível esgotamento dos elementos naturais ou 

a ligação do povo nativo com o local. 
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Essas questões permitem que façamos uma reflexão sobre a relação humana com 

a natureza e como essa relação é fundamental para compreendermos sobre os meios de 

produção e seus impactos no meio ambiente. Sobre isso, Trein (2012), aponta que a 

relação do ser humano com a natureza nos dias de hoje é marcada pela dominação e 

exploração, em que a humanidade usa os bens naturais causando impactos a todo o meio. 

A dominação e a exploração estão intimamente ligadas ao modelo econômico 

vigente, que possui como características a acumulação privada, a obtenção de lucro, a 

mercantilização da vida, entre outros elementos que contribuem com a reprodução 

material e ideológica que perpetuam a sociedade mercantil (JINKINGS, 2008). Nessa 

perspectiva, a relação do ser humano com a natureza é marcada por contradições, já que, 

o que deveria ser uma relação dialética, acaba sendo uma relação de oposição (TOZONI-

REIS, 2004). 

Essa relação de exploração humana com a natureza acarretou no desenvolvimento 

de uma visão em que homens e mulheres não fazem parte dela e, por isso, não conseguem 

enxergar além desse modelo de sociedade (TREIN, 2012). No entanto, segundo Tozoni-

Reis (2004), a partir de uma visão dialética, humanos e natureza formam uma unidade, 

sendo os seres humanos uma extensão e parte dela. Assim, é importante que os sujeitos 

se reconheçam como parte da natureza e não como isolados dela, como podemos perceber 

na relação dos nativos da lua Pandora com o ambiente em que vivem. 

3.2. Exploração desenfreada da natureza 

O filme retrata um tempo futurístico, onde os seres humanos vão até a lua Pandora para 

exploração de um minério chamado Unobtanium. Ao longo do enredo, podemos perceber 

que a exploração é feita pelos seres humanos sem levar em consideração os habitantes 

locais, e segundo o personagem responsável pela exploração, existe algo mais grave do 

que a notícia de morte dos Na’vis: a falta de lucro dos acionistas. Neste sentido, vemos a 

real intenção da Empresa de obtenção de lucro com a exploração do ambiente, sem levar 

em consideração as questões socioambientais do local. 

Apesar da insistência dos personagens principais da trama em afirmar que 

precisam de mais tempo para negociação com os nativos, a Empresa decide acabar com 

o local onde os Na’vis mantêm suas casas, mesmo local da maior jazida do minério, onde 

há uma árvore imensa que é derrubada com uso de bombas de gás para dispersão dos 

habitantes e mísseis para destruição da estrutura central que, de acordo com o General 

responsável pela segurança, seria o mais humano possível a se fazer. Essa fala, somada a 

algumas cenas que fazem menção ao planeta Terra, suscitam problematizações sobre o 

modo como a sociedade capitalista explora a natureza, ou mais precisamente, os recursos 

naturais e que podemos associar aos problemas ambientais da atual gestão do governo 

brasileiro. 

Diante da singela descrição da trama, em que podemos perceber o porquê foi 

suscitado o enunciado de exploração desenfreada da natureza, entramos em uma 

discussão que perpassa o fato de entendermos, de acordo com nosso referencial teórico, 

que mulheres e homens vivem em relação dialética com a natureza, sendo ela fonte de 

todos os meios de trabalho, a partir do qual produzem sua existência (MARX, 1980). O 

autor ainda acrescenta que o ser humano não pode produzir nada sem a natureza. Nesse 

contexto, o trabalho, de acordo com Trein (2012), é a transformação material do ambiente 
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em que estamos inseridos e isso acontece de forma intencional, na medida em que os 

sujeitos planejam suas ações e as executam. 

Devido a ascensão do capitalismo e com os avanços científicos e tecnológicos 

incorporados a esse sistema, o trabalho como forma de produzir a existência humana foi 

tomando outros sentidos (TREIN, 2012). Assim, as possibilidades de mercantilizar 

progressivamente tanto os bens da natureza quanto o próprio trabalho humano para a 

reprodução do capital foi ficando cada vez mais comum e, consequentemente, a 

exploração desenfreada da natureza chegou a níveis assustadores. 

Essa exploração é abordada no filme, uma vez que as poucas cenas que aparecem 

o planeta Terra (ou que é mencionado), demonstram um planeta em colapso, no qual os 

recursos naturais e de forma geral, a própria natureza, se esgotaram. Apesar de ser uma 

ficção, este cenário nos faz pensar, como bem colocado por Santos e Silva (2017) em seu 

trabalho sobre o filme Avatar, que na medida em que os humanos enfrentam uma 

problemática ambiental devido à escassez de recursos fundamentais para a sobrevivência 

das pessoas, isso pode gerar graves consequências como a guerra por exemplo. 

Sobre essa forma de exploração e sobre sua atuação em Pandora, os seres humanos 

primeiramente planejam a negociação para a saída dos nativos, e como isso não acontece, 

a desapropriação não se dá de forma pacífica como mencionado anteriormente. Em certo 

momento do filme, o responsável administrativo da expedição afirma que os nativos 

“precisam aprender que não paramos”. 

Essa relação entre os humanos e o povo nativo, também nos remeteu à colonização 

do Brasil, em que os portugueses chegaram ao nosso país com intuito de explorar a terra 

em busca de metais preciosos, assim como ocorre no filme quando os humanos vão para 

a lua Pandora para explorar o Unobtanium (CASTRO E FERNANDES, 2014). Da mesma 

forma que os povos originários brasileiros, o povo Na’vi também vive uma relação 

diferente com a natureza, como demonstrado no item anterior. 

4. Considerações Finais 

A partir da análise do filme “Avatar”, podemos considerar que, apesar de o filme ser uma 

ficção, ele torna possível discutir temas contemporâneos, urgentes e reais e que 

problematizam as relações sociais no e com o ambiente. Como exemplo destes temas, 

podemos citar a política nacional atual com relação ao desmatamento, ao fogo e o descaso 

com o meio ambiente desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, personificado na 

figura do Ministro Ricardo Salles; ou então no discurso do presidente Jair Bolsonaro antes 

de sua eleição em 2018, quando mencionou que não haveria demarcação de terras para 

povos originários e quilombolas no Brasil. 

Assim, foi possível encontrar dois enunciados que podem ser suscitados quando 

relacionados com a Educação Ambiental Crítica: o primeiro diz respeito aos sujeitos que 

se entendem como parte integrante da natureza. Esse enunciado surge a partir do 

momento em que, em Pandora, há personagens que vivem e interagem com a natureza de 

uma forma diferente que os seres humanos e isso está intimamente ligado à forma como 

cuidam e se enxergam perante a ela. 

O segundo, diz respeito à exploração desenfreada da natureza, visto que todo o 

contexto do filme mostra a Terra que já foi destruído, e a lua Pandora, que vem sendo 

explorada, mesmo havendo nativos que precisam da natureza como forma de 
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sobrevivência e subsistência. Portanto, pensamos que o filme Avatar possui um enorme 

potencial para debater temas como estes apresentados (e também outros a serem 

desenvolvidos em novo trabalho) de forma educativa, de modo a contribuir com a 

educação básica, educação superior e também na formação de professores. 
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As pandemias por doenças infecciosas estão presentes na história da humanidade. 

Recentemente, em dezembro de 2019, o governo da China anunciou uma nova doença 

causada por um coronavirus de etiologia desconhecida. A COVID-19 (“Corona Virus 

Disease – 2019”) e é causada pelo “Acute respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-

CoV 2). Devido as características do vírus, a disseminação da doença pelo mundo 

aconteceu rapidamente, e em 11 de março de 2020 a OMS declarou o estado de 

pandemia de COVID-19. A comunidade científica tem se dedicado a compreender e 

combater a evolução da doença, desde os seus primeiros relatos. Sabe-se que a maioria 

dos infectados apresentam sintomas leves, podendo, alguns, na maioria das vezes, 

idosos ou pacientes com comorbidades, desenvolver complicações que levam à morte. 

As principais farmacêuticas e instituições de pesquisas empenham-se em encontrar a 

eficácia terapêutica de novos medicamentos retrovirais capazes de combater o vírus. Já 

existem possíveis candidatos de medicamentos, porém, ainda, as principais medidas 

para o controle da propagação do vírus são intervenções não farmacológicas como o 

distanciamento social, a utilização de máscaras e a higienização frequente das mãos. As 

medidas não farmacológicas se tornam impraticáveis para a população mais carente, 

principalmente aos que vivem em moradias precárias com falta de saneamento básico e 

de acesso à água. O presente estudo tem por finalidade analisar a correlação entre a taxa 

de incidência de COVID-19 e o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) 

nos municípios de Minas Gerais. Para isso foram utilizados os dados de COVID-19 do 

Ministério da Saúde até o dia 16 de agosto de 2020 e os dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano para o IDHM de 2010. Através do indicador de correlação 

espacial L de Lee pode-se verificar a presença de dependência espacial entre IDH e taxa 

de incidência nos municípios mineiros. Os resultados encontrados evidenciam a 

formação de aglomerados espaciais com a presença de municípios apresentando 

dissimilaridade entre as variáveis. Portanto, as ações para o enfretamento a pandemia 

devem se atentarem às regiões com baixo IDH de forma a mitigar a propagação do 

vírus, garantindo a saúde da população carente. 
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 O controle biológico é uma importante ferramenta do manejo integrado de 

doenças. O mercado de bioformulados está em grande expansão devido à especificidade 

e segurança desses bioprodutos ao meio ambiente e ao homem. A espécie Bacillus 

subtilis é amplamente utilizada no controle biológico de doenças, possui ação fungicida, 

bactericida e nematicida, atuando no controle de diversos tipos de patógenos de plantas. 

Entretanto, no Brasil, alguns produtores passaram a produzir esses agentes de controle 

biológico nas fazendas, denominadas produção “on farm”, onde não há laboratórios 

adequados, assepsia eficiente e controle de qualidade, o que leva a uma alta taxa de 

contaminação. Estudos anteriores, avaliando a qualidade de produtos “on farm” à base 

de B. thuringiensis, mostraram elevada presença de contaminantes associados a doenças 

humanas graves, como as espécies Enterococcus faecium, E. faecalis, E. casseliflavus, 

E. gallinarum e Bacillus cereus. Nesse contexto, a fim de avaliar estes bioprodutos, esse 

projeto objetiva analisar a diversidade genética de bioprodutos produzidos a partir de B. 

subtilis no sistema “on farm” comparando-os com bioprodutos industriais. Para isso, os 

experimentos serão realizados no Núcleo de Biologia Aplicada da Embrapa Milho e 

Sorgo, onde amostras dos materiais produzidos via “on farm” e industrial serão 

avaliadas quanto ao número de unidades formadoras de colônias e caracterizadas 

morfologicamente por microscopia de contraste de fases e coloração de Gram. Serão 

avaliadas também quanto a toxicidade através do teste de produção de β-exotoxina. Para 

identificação molecular e diversidade genética, serão realizadas análise taxonômica por 

MALDI-TOF, sequenciamento parcial do gene 16S rRNA seguido de comparação das 

sequências obtidas com o banco de dados GenBank através da ferramenta BLASTn e 

caracterização com os primers ERIC e REP-PCR, que geram uma impressão digital dos 

isolados a partir da amplificação de sequências repetitivas presentes nos genomas. 
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Para analisar séries financeiras é necessário ter cautela, pois na maioria das vezes elas 

apresentam características específicas (por exemplo, volatilidade) que podem interferir 

no ajuste dos modelos. Desta maneira, é recomendado o uso de modelos da família 

ARCH (autoregressivo com heterocedasticidade condicional), uma vez que é possível 

modelar a variância condicional. A partir disso, considerando que os índices Bovespa 

(Bolsa de Valores do Estado de São Paulo) e Merval (Bolsa de Valores da Argentina) 

são os principais índices de bolsas de valores do Brasil e da Argentina, respectivamente, 

o objetivo desse estudo foi avaliar a relação entre esses dois índices por meio dos 

modelos GARCH (1,1) e GARCH (2,1) multivariados. Além disso, para aprimorar o 

estudo, fez-se uma análise através do teste de Causalidade de Granger. Foram 

examinadas as cotações diárias dos preços ajustados dos índices Bovespa e Merval no 

período correspondente a 31/12/2005 a 31/07/2020. As análises foram realizadas por 

meio do software R. Verificou-se que as observações da série Bovespa e da série Merval 

sugerem a presença da componente tendência. Ao avaliar as séries de retornos baseado 

no teste Dickey-Fuller Aumentado, foi observado que ambas foram estacionárias. Foi 

verificado também que todos os parâmetros dos modelos GARCH (1,1) e GARCH (2,1) 

estimados a partir das duas séries de retornos agregados foram significativos. O modelo 

GARCH (1,1) foi o mais parcimonioso. De acordo com o teste de causalidade de 

Granger, foi constatado que a probabilidade do índice Bovespa não causar o índice 

Merval foi inferior (valor-p=0,01), o que indica que a série de retorno do Bovespa tem 

influência sobre a série de retorno Merval. Contudo, a série de retorno da Merval não 

tem influência sobre a série Bovespa (valor-p>0,01). Portanto, conclui-se que existe 

uma relação entre os índices Bovespa e Merval, na qual o primeiro tem uma relação de 

causa sobre o segundo, com choques positivos e negativos, sendo justificada por meio 

das relações econômicas entre os dois países.    
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A salinidade é um problema presente em mais de 100 países, em todos os continentes, 
sendo que aproximadamente 20% das terras agriculturáveis no mundo apresentam solos 
salinos e/ou sódicos, e entre 25% e 30% das terras irrigadas são afetadas pelo sal e 

essencialmente improdutivas comercialmente. Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. é uma 
leguminosa de médio porte (10-15 m), originária da América Central, que pertence à 
família Fabaceae. Apresenta rápido crescimento e é uma das árvores multipropósito 

mais conhecidas. Tem a característica de suportar altas concentrações de sal (80% da 
salinidade do mar), além de apresentar um interessante mecanismo, denominado 

“Fenótipo de Recuperação”. Esse fenótipo se caracteriza pela perda total de folhas 
durante o estresse osmótico (primeira semana após o estresse) porém, ao final da 
terceira semana, com a planta ainda sob estresse de sal, ela inicia o processo de 

recuperação das suas folhas e retomada do seu crescimento vegetativo. A redução dos 
custos para a obtenção de dados ômicos de alto rendimento, a nova “biologia de big 
data”, tornou possível a mudança de uma análise de individual, estudando somente um 

tipo de ômica, para uma análise integrada, correlacionando diferentes ômicas. O 
presente estudo objetiva integrar dados de transcritômica e metabolômica a fim de 

melhor caracterizar a resposta de gliricídia ao estresse salino. Para tal, plantas de 
gliricídia em casa de vegetação foram submetidas a estresse salino com soluções 
contendo 0 ou 0,8 g de NaCl para cada 100 g de substrato, adicionada somente uma vez, 

no início do experimento (Dia 0). Folhas foram coletadas aos 2 e 45 dias após o estresse 
(DAE) com 3 ou 5 repetições biológicas para cada ômica. Para análise do transcritoma 

(RNA-Seq), foi utilizado o software “OmicsBox” e para a análise do metaboloma 
(UHPLC-MS/MS) foi utilizada a plataforma web “MetaboAnalyst”. Análises iniciais 
mostraram que apenas 7,9% dos metabólitos são expressos de forma diferencial (VIP ≥ 

1, FDR ≤ 0.05 e log2FC ≥ 1 ou ≤ -1) quando comparadas as plantas aos 45 DAE com as 
plantas aos 2 DAE e que destes, 96% estão regulados de forma negativa. No que tange à  

transcritômica, aproximadamente 5,1% dos transcritos apresentaram expressão 
diferencial (FDR ≤ 0,05 e log2FC ≥ 1 ou ≤ -1) na mesma comparação. Estudos estão 
sendo realizados visando a integração conceitual e estatística desses dados. 
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 A necessidade de substituição dos polímeros convencionais impulsiona o setor 
de engenharia de materiais a se utilizar de fontes renováveis e a desenvolver materiais 
biodegradáveis, que apresentem bom desempenho mecânico e durabilidade, além de se 
decompor mais rápido após o descarte. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo 
analisar as propriedades de filmes poliméricos constituídos por nanocelulose com 
adição de tanino nas proporções de 0%, 10%, 30% e 50%. As nanofibrilas foram obtidas 
a partir da celulose de Pinus branqueado, cuja polpa foi submetida a pré-tratamento com 
hidróxido de sódio 5% por 2hs. Para a confecção dos filmes, fez-se uma solução 
homogênea com uma concentração de 1% de nanofibrilas e adição dos teores de tanino 
em relação à massa de nanocelulose. Em seguida, a solução foi colocada em placas de 
Petri e submetida à secagem em temperatura ambiente (25ºC). Os filmes com adição de 
10% e 30% de tanino apresentaram bom comportamento mecânico à tração e punctura, 
apresentando resistências próximas às da amostra testemunha, destacando-se o ganho de 
resistência à tração para o filme com 30% de tanino. Na análise de tração, pode-se 
observar o aumento da rigidez em todos os filmes com adição de tanino, caracterizada 
por uma ruptura mais frágil e menor tenacidade. O filme com adição de 50% de tanino 
apresentou reduções em todas as propriedades mecânicas. Quanto à molhabilidade, 
pode-se observar que todos os filmes confeccionados apresentam caráter hidrofílico, 
sendo que esse aumenta proporcionalmente com a adição de tanino. Todos os filmes 
confeccionados apresentaram bom comportamento na resistência à graxa. Os filmes de 
nanocelulose e tanino apresentam potencial para aplicação como filmes biodegradáveis, 
pois apresentam bom desempenho mecânico para as menores concentrações de tanino. 
Além disso, os filmes podem ser considerados como funcionais, devido às propriedades 
antibactericidas, antifúngicas e ação antioxidante do tanino. 
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À medida que o uso da tecnologia 4G constantemente cresce, novas tecnologias
que prometem melhor qualidade de experiência ao usuário são aperfeiçoadas como tecno-
logia 5G. Com chegada do 5G, a demanda por antenas que suportem a tecnologia tendem
a aumentar, isso faz com que se torne um desafio para as empresas de telefonia. Redes
5G trazem o benefı́cio de ter uma alta vazão dos dados, porém, antenas 5G têm um raio
de abrangência menor e consequentemente, têm uma área de cobertura menor quando se
comparada às tecnologias antecessoras. O que comumente acontece é a não realização
de um estudo detalhado da qualidade de sinal antes de realizarem a implantação de no-
vas ERBs, resultando em locais sem cobertura de sinal e/ou até uma má qualidade do
serviço. Nesse contexto, as ferramentas de planejamento de cobertura de rede tem um pa-
pel importante na determinação da localização e instalação de um transmissor de sinal. Na
literatura atual, não existem trabalhos ou softwares, sejam livre ou de código fechado, que
realizam uma análise do espectro de rádio frequência juntamente da qualidade de voz e
que ainda consideram interferências no meio de propagação com as vindas de fenômenos
atmosféricos. Desta forma, para ajudar a solucionar o problema e tornar fácil a estima-
tiva do quão bom será a alocação da antena, será implementado um simulador gráfico
para a análise da cobertura do sinal e determinação de ı́ndices de qualidade de voz na
telefonia móvel oferecida em uma determinada região, inicialmente o estudo se realizará
considerando a região de Lavras/MG. Além de realizar a simulação, o simulador terá
recursos para sugerir um melhor posicionamento das ERBs utilizando a meta-heurı́stica
Simulated Annealing para fins de otimização dos pontos de instalação. Para isto, serão uti-
lizados modelos de propagação disponı́veis na literatura simultaneamente com métodos
de avaliação de qualidade de voz, afim de sugerir pontos estratégicos para a alocação das
ERBs que garantam uma melhor cobertura, e consequentemente uma melhor qualidade
de comunicações de telefonia.
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 A interação genótipos x ambientes (G x A) representa um grande desafio para o 

melhorista de plantas, sobretudo em países de clima tropical como o Brasil. A análise de 

componentes principais (ACP) via Additive Main Effects and Multiplicative Interaction 

Analysis (AMMI) permite a decomposição de toda a interação G x A em apenas poucos 

componentes principais explicativos. Com esse trabalho objetivou-se estudar a interação 

genótipos por ambientes e a estabilidade de híbridos simples de milho via análise de 

componentes principais. 113 híbridos simples de milho foram avaliados quanto a 

produtividade de grãos em 14 ambientes durante as safras de 2013 e 2014, sob 

delineamento de blocos incompletos com número variável de repetições. Por meio da 

análise AMMI foi obtida a matriz de interação G x A, sendo esta utilizada para a análise 

de componentes principais. Os componentes principais (CP) 1, 2 e 3 explicaram, 

respectivamente, 41,5%, 31,3% e 12,5% da interação G x A. Os escores dos três 

primeiros componentes principais foram utilizados para calcular as distâncias 

euclidianas (DE) em relação ao centro de origem para cada híbrido avaliado. Essas 

estimativas foram utilizadas como índices de estabilidade produtiva, de tal forma que 

quanto menor a distância, maior a estabilidade do híbrido em questão. As estimativas de 

DE variaram de 0,0608 a 4,3823, sendo a média geral de 0,3814. Observou-se que 

apenas 15 dos 113 híbridos apresentaram magnitudes de DE superiores à média, ou seja, 

utilizando-se a média como referência, 15 híbridos foram classificados como não 

estáveis. Comparou-se os ranqueamentos obtidos via distância euclidiana e via 

metodologia da Ecovalência. Os índices de coincidência observados entre as duas 

metodologias foram de 45,14%, para os dez híbridos mais estáveis, e 89,09% para os 

dez híbridos menos estáveis. A correlação de postos de Spearman entre as duas 

metodologias para o ranqueamento geral foi de 94,59%. Esses resultados evidenciam a 

eficácia da análise de componentes principais para o estudo da interação genótipos por 

ambientes e que as estimativas de distâncias euclidianas são eficientes para o descarte 

dos híbridos não promissores.   
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 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 o crescimento 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 experimento teve 4 tratamentos: 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. Para a análise de crescimento, foram coletadas 

10 plantas de cada tratamento, em dois momentos distintos, a primeira coleta ocorreu 

após 35 dias do início do experimento, e a outra, ocorreu no final do experimento, após 

56 dias. Em cada coleta foram obtidos o peso seco da folha, o peso seco da raiz e a área 

foliar. A partir dos dados coletados, foi realizado análise de crescimento com o uso do 

Tool for classical plant growth analysis v1.1. As plantas do T2 e T4 foram as que 

apresentaram maior razão de área foliar (LAR), esse resultado está relacionado ao 

sombrite que reduz a incidência de radiação solar, e com isso, aumenta a necessidade de 

área foliar para a realização da fotossíntese. Houve um decréscimo na taxa de 

assimilação líquida (ULR) nos tratamentos (T1>T2>T3>T4), e as plantas do T2 e T1 

foram as que apresentaram maior taxa de crescimento relativo (RGR), respectivamente. 

Esses resultados mostram que a radiação solar e disponibilidade de água interferem no 

crescimento de Eremanthus incanus, sendo que esses recursos, são cruciais na 

distribuição das espécies nativas do Cerrado. 
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RESUMO 

Eventos extremos, como precipitações e vazões máximas, podem ser considerados 

potencialmente nocivos à sociedade. Dessa forma, a modelagem estatística da 

distribuição de probabilidade desses eventos é fundamental para a estimativa da 

frequência de ocorrência e a consequente redução da vulnerabilidade humana às 

catástrofes naturais, além de contribuir para o planejamento adequado dos recursos 

hídricos. Sendo assim, objetivou-se neste trabalho analisar o ajuste das distribuições 

Normal, Log-Normal 2P, Log-Normal 3P, Gama 2P, Gama 3P, Gumbel, Weibull e GEV 

para séries históricas de precipitação e vazão de duas estações, uma pluviométrica e uma 

fluviométrica, situadas no município de Cardoso Moreira, RJ. Os dados para a 

construção das séries históricas de precipitações máximas diárias anuais e vazões 

máximas diárias anuais foram obtidos a partir da plataforma HIDROWEB, da Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), compreendendo o período de 1989 a 

2019. Os parâmetros de cada distribuição foram estimados por meio do Método dos 

Momentos, e, posteriormente, a verificação dos ajustes foi feita a partir dos testes de 

aderência Kolmogorov-Smirnov, Qui-quadrado e Anderson-Darling, ao nível de 5% de 

significância. Para a série de precipitações máximas diárias anuais, o modelo 

probabilístico de Gumbel apresentou melhor ajuste, segundo os testes Qui-quadrado e 

Anderson-Darling. Para a série de vazões máximas diárias anuais, a distribuição GEV se 

mostrou a mais adequada, de acordo com os três testes utilizados.  
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 Microrganismos isolados do trato gastrointestinal (TGI) dos animais podem 

apresentar potencial probiótico, porém, é necessário avaliar a segurança da utilização 

destes microrganismos, para que não sejam selecionados microrganismos com 

capacidade patogênica.  O objetivo do estudo foi avaliar a presença de fatores de 

virulência em leveduras isoladas do líquido ruminal e das fezes de bovinos. Foram 

avaliadas 193 isolados de leveduras pertencente a 22 espécies diferentes. Foi realizado o 

teste de atividade hemolítica, onde os microrganismos foram inoculados em meio Ágar 

Sangue Base (Kasvi, Brasil) contendo 5% (v/v) de sangue de cavalo e incubadas a 28°C 

por 48h. Os microrganismos que apresentaram resultado negativo para atividade 

hemolítica foram testados em relação a sua capacidade de produzir a enzima DNAse. Os 

microrganismos foram incubados em meio Ágar DNase (Dfico, EUA) e incubados a 

28ºC por 48h. Após o período de incubação, foi adicionado HCl (1N) sobre as colônias, 

para verificar a formação de halos. As cepas que apresentaram resultado negativo para 

DNAse, foram avaliadas em relação a sua atividade gelatinase. As leveduras foram 

inoculadas em ágar Triptona-Peptona-Dextrose (g/L: 17.0 triptona, 3.0 peptona, 2.5 

dextrose, 5.0 NaCl, 2.5 K2HPO4 e 20.0 ágar) contendo 0,4% de gelatina e incubadas a 

37ºC por 48h. Após o período de incubação, foi adicionado uma solução saturada de 

sulfato de amônio sobre as colônias, para verificar a formação de halos. Para os três 

testes, a formação de halos ao redor das colônias foi considerada com resultado positivo 

e foi utilizado uma cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 como controle positivo. 

Apenas um isolado das fezes (Candida pararugosa) apresentou atividade β-hemolítica. 

Nenhum isolado apresentou resultado positivo para o teste de gelatinase. Sete isolados 

das fezes [C. ethanolica (5 isolados), C. rugosa (1) e Pichia manshurica (1)] 

apresentaram atividade de DNAse. Entre as 193 leveduras avaliadas, 185 (95,8%) 

apresentaram resultados negativos para os testes de presença de três fatores de 

virulência e foram consideradas seguras como candidatas a probiótico. 
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Abstract. This work sought to analyze a pedagogical proposal in the EAD format 

on the topic “waste and socio-environmental problems” from the perspective of 

PPGECA graduate students. The speeches of the research participants were 

analyzed using the categorization method according to the frequency of ideas. 

Parody was highlighted in the reports as a potential problematic resource and the 

importance of establishing more spontaneous dialogues. From the discussion, it 

was observed that the participants pointed out important points of a lesson plan, 

being essential to analyze and reflect our practices. 

Keywords: Distance Education, Parody, STS. 

 

Resumo. Este trabalho buscou analisar uma proposta pedagógica no formato 

EAD sobre o tema “lixos e problemas socioambientais” a partir do olhar de pós-

graduandos do PPGECA. As falas dos participantes da pesquisa foram 

analisadas pelo método de categorização de acordo com a frequência de ideias. 

Foi destacado nos relatos a paródia como potencial recurso problematizador e a 

importância de estabelecer diálogos mais espontâneos. A partir da discussão, 

observou-se que os participantes apontaram pontos importantes de um 

planejamento de aula, sendo fundamental analisarmos e refletirmos nossas 

práticas. 

Palavras-chave: Educação à Distância, Paródia, CTS. 

 

1. Introdução 

Em meio a pandemia, ano de 2020 o novo corona vírus se espalhou pelo mundo inteiro, 

além da doença e das mortes causadas pelo vírus, uma das medidas mais importantes 

para conter a transmissão do vírus é o distanciamento social. Com o distanciamento 

sendo a medida mais urgente, as atividades presenciais do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Científica e Ambiental (PPGECA) da Universidade Federal de Lavras 

foram conduzidas virtualmente, assim como as demais atividades de trabalho no país. 
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Sendo assim, iremos analisar uma proposta pedagógica nos moldes impostos pelo 

contexto atual que estamos vivendo, a Educação à Distância (EAD). 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) anos finais do 

Ensino Fundamental II é necessário haver nos currículos de ciências naturais as relações 

existentes entre os conteúdos científicos e as áreas que influenciam esse conhecimento, 

como a política, questões socioambientais, cultura e tecnologia (BRASIL, 2017). Além 

disso, os alunos precisam ser expostos a observar o mundo em que vivem, fazer 

perguntas, planejar e desenvolver ações para melhorar o ambiente em que vivem, de 

forma individual e coletiva.  

Considerando que o objetivo da educação básica brasileira é a formação do 

cidadão e a sua posição frente às questões sociais, entende-se que esse deve ser o 

propósito de todas as disciplinas do ensino formal. A alfabetização de cidadãos em 

ciência e tecnologia é uma necessidade do mundo contemporâneo, pois as mesmas 

interferem em todas as esferas da sociedade, começando nos bairros onde vivemos. 

Tendo em vista que os problemas ambientais são causados pelo esgotamento resultantes 

das atividades antrópicas e seus impactos na natureza, têm-se a necessidade de um 

ensino voltado para essa temática “Lixos e Problemas Socioambientais”, para contribuir 

na formação de sujeitos críticos que busquem a preservação da vida do planeta e 

melhores condições sociais para a existência humana.  

A abordagem CTS no processo de ensino pode agregar às discussões e à 

construção do conhecimento a dimensão social e ambiental, contribuindo para o 

processo de aprendizagem do aluno, desenvolvendo a capacidade dos alunos de enxergar 

a relação dos conteúdos acadêmicos aos acontecimentos de seu cotidiano (STRIEDER 

et al, 2017).  A tríade CTS passa então, ser uma forma de trabalhar os conteúdos 

escolares como uma abordagem problematizadora, discutindo sobre como a ciência e 

tecnologia interfere no meio social e como social interfere nas duas esferas mencionadas 

anteriormente. Com apontado por Luckesi (1994) é importante estabelecermos no plano 

de ensino procedimentos que sejam coerentes com a proposta pedagógica, não pela 

facilidade ou modernidade, mas sim, pela articulação do conhecimento a ser trabalhado e 

as problematizações acerca do tema, culminadas em um planejamento especialmente 

desenvolvido para a aula. 

A paródia foi um dos recursos de destaque na aula que será analisada. A paródia 

enquanto linguagem, mistura discursos, estilos, autores, épocas e culturas, sendo capaz 

de realizar a façanha de “homenagear de forma agressiva” ou de “agredir lisonjeando” 

(MACHADO, 2012). Sendo uma forma artística, a paródia pode envolver e encantar os 

alunos, com uma melodia “doce” e com discursos “ásperos” que precisam ser discutidos 

e trabalhados em sala de aula. 

2. Desenvolvimento 

No primeiro semestre de 2020 foi realizada uma prática educativa para o ensino 

do tema “Lixo e Problemas Socioambientais” na disciplina de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, ofertada para os pós-graduandos do PPGECA. O professor responsável pela 

disciplina orientou os mestrandos a construírem um plano de aula para o ensino de 

Ciências e/ou Biologia utilizando temas ligados à abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. A aula em questão foi transmitida através de um Telejornal de Ciências com 

o tema lixo e seus problemas socioambientais abordando os impactos na natureza, o 
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consumo e a poluição, sendo introduzido um breve contexto do lixo e seu destino no 

meio urbano, destinada para o 7°ano do Ensino Fundamental II. 

O objetivo central da aula era desenvolver a criticidade dos alunos sobre a 

produção exacerbada de lixo e a influência do atual modelo econômico no consumo 

desenfreado e a consequência desta atitude para o meio ambiente, bem como as relações 

sociais. Sendo relevantemente importante para que estas questões não se centralizem no 

sujeito, culpalizando-o. 

O vídeo iniciou-se com uma vinheta especialmente desenvolvida para apresentar 

um Telejornal científico, sendo chamado pelos apresentadores como “tele ciências”. A 

professora e o professor iniciaram a aula como se fossem jornalistas apresentando uma 

matéria jornalística sobre o lixo e os impactos ambientais: “Bom dia, eu sou o Mirne e 

estamos em mais um Tele-Ciências. Você já parou para pensar, para onde vai todo o 

lixo que produzimos durante o dia? Como a coleta de lixo é realizada na sua cidade? O 

lixo é descartado de forma correta? No episódio de hoje, vamos discutir algumas 

dessas questões”. O vídeo perpassou por dois ambientes, a professora entrevistando 

pessoas nas ruas, perguntando sobre os hábitos de descarte dos resíduos sólidos e 

mostrando áreas com acúmulo de lixo, e o professor fazendo o papel de mediador da 

matéria jornalística. Os professores iam conversando e fazendo questionamentos sobre o 

descarte incorreto do lixo, doenças que podem ser causadas pelo acúmulo de lixo nas 

áreas urbanas e rurais, sobre o consumo e o sistema no qual estamos inseridos que 

produzem e descartam resíduos em massa. Ao fim do jornal, o professor cantou uma 

paródia da música “We are the world” em uma versão português se referindo ao 

consumo, reciclagem e o respeito sobre o meio ambiente próximo e distante dos alunos: 

o refrão da paródia “conheça o bairro, recicle o lixo, com a natureza não pode haver 

atrito”.  

A articulação entre a tríade CTS se deu pelos diálogos e pelos ambientes que a 

professora perpassou: a ciência foi discutida através dos conteúdos científicos como por 

exemplo, as doenças que podem ser causadas pelo acúmulo de lixo próximo das 

residências; a tecnologia não foi explicitamente pontuada na aula, os professores falaram 

sobre os diferentes tipos de tecnologia envolvendo a coleta e o descarte de resíduos; e as 

questões sociais (sociedade)  foi trazida na discussão sobre as relações sociais envolvidas 

no processo de consumo, coleta e destinação dos resíduos sólidos. 

3. Metodologia 

Para analisar a aula pela perspectiva dos participantes, as avaliações serão categorizadas 

pela análise de conteúdo, método que se enquadra em uma pesquisa qualitativa 

(MINAYO, DESLANDES & GOMES, 2002). Por meio desta análise, agruparemos as 

principais ideias dos estudantes para compreendê-las à luz de teorias, de forma que 

consigamos sistematizar os dados e classifica-los de uma maneira mais ordenada. 

4. Resultados e Discussão 

A partir dos relatos feitos sobre a aula, duas categorias foram desenvolvidas que serão 

discutidas a seguir: 

Quadro 1: Descrição das categorias 
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Nome da Categoria Descrição Frequência Ocorrência 

Paródia como 

potencial recurso 

problematizador 

Nesta categoria os participantes 

relataram que a paródia utilizada 

foi um momento dinâmico que 

poderia ter sido melhor trabalhado 

para problematizar a aula. 

P1, P3, P4, 

P5, P6, P7 
7 

Importância de 

estabelecer diálogos 

mais espontâneos 

Nesta categoria os participantes 

relataram a importância de o 

diálogo ser mais fluido com 

menos rigidez ao roteiro da aula. 

P3, P4, P5, 

P6 
4 

Na primeira categoria “Paródia como potencial recurso problematizador”, 

percebeu-se nos comentários que a paródia utilizada tinha potencial de ser o recurso 

problematizador da aula, porém, nas falas, os participantes ressaltaram que a música não 

cumpriu este papel, pois ao fim da aula o professor cantou a música como forma de 

fechamento e síntese da mensagem a ser passada. Alguns participantes deram sugestões: 

“P4-a música poderia ser inserida de forma problematizadora para a construção do 

conhecimento, por isso deveria ter sido apresentada no início da aula” e “P5-Assim, 

como já foi sugerido trazer a paródia no início da aula, não basta apenas alternar as 

partes do vídeo, mas reestruturar toda a aula, onde esta, agora, se desenvolverá a 

partir da paródia e, esta, no caso agora, será o objeto a ser problematizado.”. Ao 

refletirmos sobre essa questão, compreendemos que a paródia, poderia ter sido melhor 

trabalhada, uma vez que a letra da música trazia os principais pontos de toda a aula em 

sua composição. Outro comentário, que aborda a questão, levantando o potencial da 

paródia utilizada: 

 

 

 

 

 

 

Nestes relatos acima, podemos observar que paródia estabeleceu um momento 

dinâmico, além disso, a paródia cantada por um dos professores, fez com que os alunos 

se aproximassem do pensamento do professor e compreendessem o que a letra da música 

carregava. Dessa forma, podemos perceber o quão importante a paródia foi e poderia ter 

sido para o desenvolvimento da aula. Segundo Machado et al, (2012) a paródia é vista 

como um elemento que altera algo já estabelecido. Sendo um gênero que incorpora 

diversas vozes, que ora se escondem e se desvelam com tons provocativos, insolentes, e 

às vezes, dependendo de onde se insere (música, filme, contos, etc) possuem caráter 

impertinente e inquietante (MACHADO, p.16, 2012). Dessa forma, a paródia poderia ter 

sido um recurso provocador, trazendo os problemas socioambientais em forma de 

críticas e questionamentos. 

Na segunda categoria “Importância de estabelecer diálogos mais espontâneos” foi 

relatado pelos participantes que a dinâmica da aula, sobretudo os diálogos estabelecidos 

estiveram estritos ao roteiro, sendo nas palavras dos participantes: “P6 - O que percebi 

P6: Penso que foi muito interessante também o próprio professor ter feito uma 

paródia e tocar ela em seu violão, pois este momento é dinâmico e pode aproximar 

alunos e professores, além de dar a oportunidade que os alunos que gostem de 

música se manifestem. Se ela fosse utilizada no início, vocês poderiam ter conduzido 

a aula só a partir da música, criar um diálogo e problematizar alguns versos só com 

ela. 
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que poderia ser melhorado é uma elaboração mais informal e espontânea dos diálogos, 

porque deu para perceber que as pessoas estavam lendo algo. Sei que o roteiro é muito 

importante, mas ele deve ser construído inicialmente para que tenhamos uma noção de 

como será o seguimento do vídeo e da aula, mas ele não precisa ser seguido tão à 

risca.” Sendo até sugerido: “P5-Uma sugestão é não focar tanto na leitura de um 

roteiro, até porque isso não aconteceria em uma aula, mas se acontecer, que seja 

apenas como guia, e não como base de toda a fala. A espontaneidade, por mais que 

não traga 100% das coisas, faz a aula ser mais interessante e interativa, uma vez que 

ao ler a gente se desliga da conversa por retirar o olhar para o outro.” Observemos 

este outro comentário:  

 

 

 

 

O roteiro nasce como receita de bolo, mas não é o bolo, ou seja, o produto final. 

Segundo Freire (1996) o diálogo é imprescindível no processo de aprender e ensinar. A 

experiência educativa não pode ser simplesmente um conjunto de procedimentos e 

técnicas rígidas, pois dessa forma estaríamos desvalorizando o exercício educativo há um 

fim empobrecido, deslustrando seu caráter formador (FREIRE, 1996). Quando o 

professor planeja suas aulas pensando em ensinar aquilo de mais próximo vive e mais 

próximo do que vive seus alunos, as chances de um diálogo mais fluido podem 

acontecer. Uma vez que ambos têm experiências e vivências sobre determinado assunto. 

5. Considerações Finais  

As críticas feitas sobre a aula auxiliaram no processo de reflexão sobre o planejamento e 

execução da aula, pois os relatos atingem diretamente pontos fundamentais de uma 

proposta pedagógica como: o recurso pedagógico e o diálogo.  

A paródia foi apontada como principal recurso problematizador, tendo agradado 

e encantado os alunos que assistiram a aula. Percebe-se que por meio da paródia 

desenvolvida, não só as questões sobre o lixo poderiam ter sido trabalhadas, como 

também o diálogo poderia ter sido mais dinâmico e fluido. 

Como citado no parágrafo anterior, o diálogo poderia ter seguido menos o 

roteiro da aula se os professores tivessem extraído o máximo do potencial da paródia. A 

arte pode ser um caminho mais dinâmico e mais próximo dos alunos, pois a música faz 

parte da cultura da maioria das pessoas. 

Compreendemos também, que o contexto pandêmico atual nos obriga a pensar 

em formas de dar aulas que antes não havíamos feito. As dificuldades de nos expor 

diante de câmeras e conversar online, são novidade para maioria dos professores que 

antes exerciam a docência presencial. Dessa forma, faz-se necessário trabalhos que 

investiguem as práticas pedagógicas neste formato à distância para melhoramos nossa 

prática às exigências impostas pelo momento de isolamento social. 
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Desde o final de dezembro de 2019 iniciou-se um surto de uma nova doença de 

coronavírus (COVID-19), a qual afetou muitos países em todo o mundo. É importante 

analisar o comportamento do número de casos e mortalidade nos diferentes países, 

tendo em vista as diferentes alternativas de intervenção e prevenção do contágio, e isto 

pode ser feito utilizando as técnicas estatísticas. Desse modo, objetivou-se realizar uma 

análise do número de mortes diárias por COVID-19 no Brasil. A análise do número de 

mortes foi realizada com as 55 primeiras observações diárias de mortes por COVID-19 

a partir da primeira morte registrada nos cinco países, disponíveis em [1]. Realizou-se a 

comparação do número de mortes nos cinco países e o ajuste do modelo linear 

generalizado proposto por [2] para os dados do Brasil. A autocorrelação dos resíduos foi 

verificada, por meio do teste de Box-Pierce, e também a Função de Autocorrelação e a 

Função de Autocorrelação Parcial. Realizou-se o ajuste do modelo Poisson(λ) aos dados 

de mortes diárias por COVID-19 no Brasil, com função de ligação logarítmica, em que 

foram obtidos os parâmetros estabelecendo-se a função: log(λ)= 2,632+ 0,073t + e, para 

captar o comportamento da autocorrelação existente entre os valores da série temporal, 

foi necessário a adição de um termo autorregressivo AR(1). Nota-se que a taxa 

encontrada para o Brasil no período analisado é crescente, o que justifica o alerta 

ocorrido para um maior período de bloqueio social, associado a maior adesão e 

compreensão da população como medidas essenciais de controle da pandemia. 
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 Com redes cada vez mais heterogêneas e usuários acessando diversos tipos de 

aplicações utilizando as redes sem fio, torna-se cada vez mais necessário conhecer e 

entender o comportamento do usuário dentro da rede. Assim é possível projetar e 

dimensionar redes com qualidade de serviço e melhorar a experiência do usuário. Com 

as informações de comportamento pode-se melhorar o provisionamento de recursos, 

direcionar o tráfego de maneira mais eficaz dependendo do tipo de serviço e localidade 

do usuário economizar energia de dispositivos ou ainda conseguir prever problemas 

com segurança e desempenho da rede. Também é possível categorizar os tipos de 

usuários e como se movimentam dentro do Campus. Assim, o objetivo é investigar o 

tráfego e comportamento do usuário nas redes sem fio , analisando os logs de conexão 

em  uma Universidade Federal, durante o período de seis meses. Essa rede possui 

aproximadamente 300 pontos de acesso de alto desempenho, que é utilizada por alunos 

de graduação, pós-graduação, técnicos administrativos e professores. Com o resultado 

da análise dos logs pretende-se  compreender o comportamento dos usuários dentro da 

rede do Campus  melhorar o dimensionamento de equipamentos. Será montado um 

dataset com as informações dos logs e desenvolvido um algoritmo em python para 

mineração dos dados. Os dados serão anonimizados e divididos em categorias de 

discentes de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos administrativos. Serão 

analisados parâmetros como a duração da sessão de conexão , distribuição do usuário 

entre APs, mobilidade , tipos de aplicativos e requisitos de largura de banda, utilização 

de APs por região, quando e com que intensidade os usuários usam a rede e como eles 

se movem, quantidade de banda consumida por associação e taxas de transferências de 

conexão. Com esses dados espera-se que seja possível classificar o comportamento 

social da rede, traçar sua localização e relacionar a sazonalidade de conexões para 

melhorar o provisionamento de recursos. 
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Em climas tropicais, os solos altamente intemperizados tendem a acumular óxidos de 

ferro e outros argilominerais secundários que influenciam as características físicas e 

químicas dos solos. Dentre os óxidos de ferro, a magnetita e a maghemita são 

naturalmente magnéticas. Tanto o teor de ferro quanto a suscetibilidade magnética (SM) 

estão intrinsicamente ligados ao material de origem do solo. Este trabalho objetivou 

avaliar o teor de Fe e a SM da terra fina seca ao ar (TFSA) e das frações areia, silte e 

argila de um Latossolo Vermelho Distroférrico típico (LVdf), desenvolvido de gabro e 

outro Latossolo Vermelho Eutrófico típico (LVe), de gnaisse. Amostras do horizonte B 

foram coletadas, secas ao ar e passadas em peneira de 2 mm (TFSA). Em seguida, 

foram dispersas em solução de NaOH 0,1 M, permitindo a separação da fração areia em 

peneira de malha 0,053 mm, enquanto a fração argila foi obtida após sedimentação da 

fração silte. Posterior à remoção de toda a fração argila, a fração silte foi determinada. 

Para obtenção do teor de ferro, amostras de TFSA e das frações granulométricas do solo 

foram analisadas por meio de fluorescência de raios-x portátil (pXRF), Bruker® no 

modo Trace, por 60 s. A SM também foi determinada na TFSA e nas frações 

granulométricas do solo através do medidor de SM Bartington MS2B. Os teores de Fe 

na TFSA obtidos para o LVdf (17,8%) foram maiores que o observado para o LVe 

(8,83%), enquanto os valores de SM para TFSA foram de 232,3 e 16,0 x 10-7 m3 kg-1 

para o LVdf e LVe, respectivamente. No LVdf os teores de Fe nas frações argila, silte e 

areia foram de 13,9%, 18,67% e 6,65%. Esses teores foram maiores que os encontrados 

no LVe (8,94%, 9,91% e 1,21% paras as frações argila, silte e areia, respectivamente). 

Para o LVdf, os valores de SM para a fração argila, silte e areia, nesta ordem, foram de 

240,0; 278,3 e 94,1 x 10-7 m3 kg-1 já para o LVe observou-se 18,9; 24,6 e 17,0 x 10-7 m3 

kg-1. Os maiores teores de ferro e SM observados no LVdf estão de acordo com o gabro 

ser mais rico em ferro e minerais com caráter magnético que o gnaisse. Em ambos os 

Latossolos, o alto valor de SM para o silte indica uma maior concentração da 

magnetita/maghemita nessa fração, e a possível presença de agregados de óxidos de 

ferro resistentes à dispersão química e física. Sendo assim, por mais que os Latossolos 

sejam altamente intemperizados-lixiviados, os teores de Fe e SM obtidos por sensores 

proximais foram capazes de diferenciar seus respectivos materiais de origem. 
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Os modelos de cultura são utilizados para prever a produtividade agrícola, e representam 

as respostas das culturas agrícolas às variáveis ambientais. Um exemplo desses modelos 

é o AquaCrop, desenvolvido pela Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO). As mudanças climáticas podem afetar a produtividade e a demanda 

hídrica de culturas agrícolas, e, por meio de modelos de cultura associados a modelos 

hidrológicos, como o SWAT, é possível prever essas alterações, o que pode auxiliar a 

gestão de recursos hídricos e subsidiar políticas ambientais no futuro. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar como as mudanças climáticas podem afetar o consumo de água pelas 

culturas, levando em conta alterações na evapotranspiração potencial simuladas ao longo 

do século por meio do modelo SWAT. A área de estudo corresponde à bacia do rio 

Palma (BHP), que está localizada na região Sudeste do estado do Tocantins, e pertence 

ao Sistema Hidrográfico do rio Tocantins. Para o cálculo da evapotranspiração potencial 

no SWAT, foi utilizado o método de Penman-Monteith. As simulações foram baseadas 

nas projeções climáticas dos modelos Eta-CPTEC/MIROC5 e EtaCPTEC/HadGEM2-

ES. Essas projeções foram produzidas para o clima presente (1961- 2005) e para os 

RCPs 4.5 e 8.5, ao longo do século XXI (2007-2099), com resolução de 20 km. Para a 

simulação do consumo de água na irrigação das diferentes culturas, foi utilizada a versão 

6.1 do software AquaCrop. Os dados de entrada referentes ao clima foram os valores de 

evapotranspiração de referência provenientes das simulações feitas pelo SWAT. As 

culturas irrigadas consideradas foram as mais expressivas na BHP de acordo com o 

IBGE, sendo elas: cana, feijão, milho, sorgo e soja, que foram separadas em culturas 

anuais e perenes (cana). Para cada ciclo das culturas simulado, foi calculada a demanda 

líquida para irrigação, que representa o requerimento de água para irrigar a cultura sem 

considerar a eficiência do método de irrigação utilizado. Como resultados, observou-se, 

como esperado, que a demanda por irrigação é mais necessária nos meses mais secos, 

porém, ao longo da simulação, essa demanda se torna mais abrangente, chegando a ser 

necessária em quase todos os meses do ano. Essa demanda é ainda maior no cenário 

RCP 8.5, que é o mais pessimista. Conclui-se que as mudanças climáticas podem afetar 

consideravelmente o consumo de água para a irrigação, o que pode contribuir para 

tornar a situação dos recursos hídricos na BHP insustentável a longo prazo. 
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Abstract. In a microgrid operating in island mode, the converters that form
network operators are responsible for maintaining the proper functioning of the
microgrid, the amplitude of voltage and frequency according to reference. This
work consists of developing a control loop using integral proportional linear
drivers for the grid forming converter in island mode. This system is simulated
in software MATLAB / Simulink for R and RL loads with increased load step
considered as a disturbance. The results obtained through simulations show
that the proposed system follows the references of amplitude and frequency of
the voltage for the studied loads.
Keywords: PI Control , Grid-Forming Converter, Islanded Microgrids

Resumo. Em uma microrrede operando em modo ilhado, os conversores for-
madores de rede são responsáveis por manter o funcionamento adequado da
mesma, controlando a amplitude da tensão e a frequência de acordo com a
referência. Esse trabalho consiste em desenvolver uma malha de controle uti-
lizando controladores lineares proporcionais integrais para o conversor forma-
dor de rede em modo ilhado. Esse sistema é simulado em software MATLAB /
Simulink para cargas R e RL com acréscimo de degrau de cargas considerado
como distúrbio. Os resultados obtidos por meio de simulações mostram que
o sistema proposto seguem as referências de amplitude e frequência da tensão
para as cargas estudadas.
Palavras-chave: Controle PI, Conversor Formador de Rede, Microrredes Ilha-
das.
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1. Introdução

A energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento das mais diversas atividades.
Com o crescimento mundial a demanda por esse recurso tem aumentado. Associada a
isso, há uma preocupação em relação à sustentabilidade e meio ambiente. Diante desse
cenário, existe um interesse crescente no desenvolvimento e aprimoramento na operação
de microrredes (ROCABERT et al., 2012). Elas são capazes de acomodar, de forma
eficaz, diversos tipos de geração distribuı́da, e por esse motivo se mostram potenciais
aliadas. Entende-se por geração distribuı́da, à energia elétrica gerada no local de consumo
ou próximo a ele, sendo válida para diversas fontes de energia renováveis como a energia
solar e eólica, por exemplo,

Uma microrrede é formada por uma fonte de geração distribuı́da, um sistema de
armazenamento de energia e cargas locais (WANG et al., 2015). Existem dois modos de
operação: conectado a rede, quando há conversores realizando troca de potências com a
fonte de distribuição de energia e cargas e ilhado, onde a microrrede trabalha isolada com
cargas locais.

Segundo Patrao et al. (2017), os conversores eletrônicos utilizados em uma micror-
rede podem ser classificados como: Conversores Alimentadores de Rede (CAR), Conver-
sores de Suporte a Rede (CSR) e Conversores Formadores de Rede (CFR).

Os CFRs podem ser representados como uma fonte de tensão CA ideal com uma
baixa impedância de saı́da. Eles fornecem referência com uma dada amplitude E∗ e
frequência ω∗ para uma rede local utilizando um loop de controle adequado (ROCABERT
et al., 2012).

Os CSRs podem ser representados como uma fonte de corrente CA ideal, em pa-
ralelo com uma impedância ou como uma fonte de tensão CA ideal em série com uma
impedância. Para manter o valor da frequência da rede e da amplitude da tensão próximos
aos seus valores nominais, estes inversores permitem a regulagem de sua tensão ou cor-
rente de saı́da (ROCABERT et al., 2012).

Os CARs são projetados principalmente para fornecer energia a uma rede energi-
zada. Eles podem ser representados como uma fonte de corrente ideal conectada à rede,
em paralelo com uma alta impedância. Nesta aplicação, esta fonte de corrente deve estar
perfeitamente sincronizada com a tensão CA no ponto de acoplamento comum (PCC),
para regular com precisão a potência ativa e reativa trocada com a rede (ROCABERT et
al., 2012).

Existem diversas técnicas de controle aplicadas aos conversores de potência. Al-
guns dos métodos utilizados são: controle adaptativo, controles preditivos (MPC), con-
trole fuzzy, controle droop e o controle linear PI, onde este último é um dos métodos
tradicionais mais utilizados e abordado neste artigo para análise de operação do conver-
sor proposto.

Com o objetivo de se avaliar o comportamento do sinal de referência de tensão
controlado em relação ao sinal senoidal de referência em frequência e amplitude, um con-
versor formador de rede, operando em modo ilhado foi simulado utilizando-se o software
MATLAB.
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2. Topologia em análise
A topologia do conversor da microrrede estudada por este artigo é composta pela fonte de
alimentação do barramento DC, cuja tensão é 380V, um capacitor e um filtro LC, com-
posto por indutores e capacitores que se conectam às cargas, representados respectiva-
mente por Vcc, C, Lf e Cf na Figura 1. Seu funcionamento consiste em: o chaveamento
dos IGBT’s é responsável por modular o sinal a ser filtrado pelo filtro de sáida LC. Esse
processo resulta na tensão de saı́da desejada Vo, como mostrado na Figura 1. Na Tabela 1,
os principais parâmetros para a simulação da microrrede são apresentados.

Figura 1. Representação da topologia do sistema em análise.
Fonte: Do Autor.

Parâmetros Valor
Tensão Nominal CA 127V

Frequência fundamental 60Hz
Frequência de chaveamento 6000Hz

Tensão DC 380V
Capacitância do filtro - Cf 20 µF
Indutância do filtro - Lf 2.5 mH

Resistência da carga - RL 20 Ω
Indutância da carga - LL 53 mH

Tabela 1. Parâmetros utilizados

A resistência da carga e indutância da carga, são dadas em modelo de carga elétrica
linear. Estas são representadas por uma impedância em série RL do tipo constante.

2.1. Modelo do filtro de saı́da

Um filtro deve ser utilizado para evitar harmônicos indesejados no sistema elétrico, ou
seja, um sinal de tensão filtrado é um sinal de tensão sem contaminação harmônica. As-
sim, um filtro pode ser uma estrutura simples formada pela associação série de compo-
nentes passivos como resistores, capacitores e indutores. São geralmente conectados em
paralelos com a carga, resultando em um caminho alternativo, de baixa impedância, para
que as correntes harmônicas possam fluir (GUIMARÃES, 2018).
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Existem diversos tipos de filtros, dentre eles pode-se citar o passa-baixas, passa-
altas e passa-faixas, sendo o primeiro utilizado nesse trabalho. A Figura 2 é uma
representação dos elementos básicos e da topologia utilizada para o filtro de saı́da do
conversor.

Figura 2. Modelo simplificado do filtro LC
Fonte: Adaptado de Guimarães (2018).

A partir desse modelo simplificado, as equações 1 e 2, que representam a dinâmica
do sistema, podem ser deduzidas por meio da Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) e da
Lei de Kirchhoff das Correntes (LKI).

L
∂ii(t)

∂t
= Vi(t) − Vf (t) −Rii(t) (1)

Cf
∂Vf (t)

∂t
= ii(t) − io(t) (2)

O sistema modelado em espaço de estados é representado pela equação 3. Onde
ii(t) e Vf (t) são variáveis de estado e Vi(t) e io(T ) são variáveis de controle.

[
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V̇f

]
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L

− 1
L
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0

] [
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]
+

[ 1
L

0
0 − 1

Cf

] [
Vi
io

]
(3)

3. Descrição do sistema

Segundo Rocabert et al. (2012) estes conversores de energia são adequados para funcionar
como fontes de tensão CA ideais com uma dada amplitude E∗ e frequência ω∗. Estes
conversores apresentam uma impedância baixa na saı́da. Um exemplo é o No-break, onde
no caso de falha na rede, o dispositivo forma a tensão da rede servindo como referência
para os dispositivos conectados a ele.

A Figura 3 apresenta um modelo do conversor como fonte de tensão apresentado
por Rocabert et al. (2012), onde ω∗ é a referência da frequência, E∗ é a referência de
amplitude de tensão, Cv representa o conversor, V ∗ é a tensão fornecida pelo conversor e
Z representa a impedância da microrrede.
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Figura 3. Conversor formador de rede como fonte de tensão.
Fonte: Rocabert (2012)

3.1. Malha de controle do CFR como fonte de tensão

Uma malha de controle de um CFR trifásico como fonte de tensão é proposta por Rocabert
et al. (2012) e também é a proposta de análise para este artigo. Utiliza-se a Teoria da
Potência Instantânea - Referência Sı́ncrona, por meio das Transformadas de Clarke e
Park, como forma de realizar as transformadas de um sistema trifásico senoidal, para
um sistema dq0 que seja possı́vel a aplicação de controladores PI. A malha de controle
proposta por Rocabert et al. (2012) com controladores PI em cascata é apresentada na
Figura 4, onde as entradas de referência para o sistema de controle são a amplitude V ∗ e
a frequência ω∗ da tensão a ser formada pelo conversor.

Figura 4. Malha de controle do conversor formador de rede.
Fonte: Rocabert (2012)
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As malhas de controle apresentadas são: a externa, cujo o objetivo é fazer com que
a tensão da rede corresponda ao valor de referência e a malha de controle interna é res-
ponsável por regular a corrente fornecida pelo conversor. Portanto, a corrente controlada
flui por meio do indutor Lf do filtro LC. O capacitor Cf é carregado para que a tensão de
saı́da seja mantida próxima à referência fornecida ao circuito de controle de tensão.

Malha Ganho
Tensão Kp = 1,80 , Ki = 1120

Corrente Kp = 0,30 , Ki = 193

Tabela 2. Ganho dos controladores PI

Para a realização da sintonia inicial, os ganhos dos controladores PI apresentados
por (ANTUNES; SILVA; FILHO, 2016) foram utilizados. Após adequação conforme o
projeto proposto, os ganhos finais foram encontrados e são apresentados na Tabela 2.

4. Resultados de simulação
Para a implementação e simulação da malha de controle descrita anteriormente utilizou-
se o software MATLAB/Simulink. Para a realização do controle do CFR utilizou-se o
sistema de coordenadas dq0 e controladores PI. Nos testes, cargas resistivas e induti-
vas foram utilizadas, o comportamento análogo das fases foi considerado, resultando na
análise da resposta de apenas uma delas.

4.1. Caso 1 - À vazio
No funcionamento a vazio o conversor não alimenta nenhuma carga. Na Figura 5 são apre-
sentadas duas tensões, Vinv e Va. Elas representam respectivamente a tensão gerada pelo
conversor antes do filtro, com a presença de sinais modulados e a tensão de referência,
fase neutro.

Figura 5. Teste à vazio
Fonte: Do Autor (2020)

A Figura 6 apresenta o comportamento da resposta de tensão após a filtragem do
sinal fornecido pelo inversor. Onde Uabc é o sinal de tensão após a filtragem e E∗ é o
sinal de referência. Comparando-os é possı́vel perceber que o sinal gerado pelo conversor
formador de rede, Uabc, acompanha o sinal de referência, E∗, em amplitude e frequência.
Esse comportamento demonstra a capacidade da malha de controle proposta de gerar re-
ferência de amplitude de tensão e frequência para a microrrede isolada, no caso analisado
(sem cargas conectadas).
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Figura 6. Resposta do sistema para o teste à vazio
Fonte: Do Autor (2020)

4.2. Caso 2 - Carga R

Nesta situação o conversor está operando com uma carga R conectada à saı́da do filtro (o
valor da carga pode ser encontrado na Tabela 1). A Figura 7 apresenta o sinal de tensão
gerado após a filtragem e o sinal de referência senoidal dado, representados respectiva-
mente por Uabc e E∗.

Figura 7. Resposta do sistema para teste com carga R
Fonte: Do Autor (2020)

A Figura 7 apresenta a tensão gerada após a filtragem, Uabc e a referência senoidal
E∗. Observa-se a sincronia entre os sinais que oscilam em mesma frequência e atingem a
mesma amplitude. Diante disso, conclui-se que o sistema de controle proposto, apresenta
resultados satisfatórios na geração de um sinal de referência para uma microrrede isolada
com uma carga resistiva.

4.3. Caso 3 - Carga RL

Nesta simulação o conversor opera com uma carga RL conectada à saı́da do filtro (o valor
da carga pode ser encontrado na Tabela 1). Na Figura 8 os sinais de tensão após o filtro e
o de referência senoidal são representados por Uabc e E∗, respectivamente.

Observa-se que entre a tensão filtrada, Uabc, e a referência senoidal E∗, não há
defasagem, oscilam em mesma frequência e atingem a mesma amplitude, Figura 8. Diante
disso, conclui-se que o sistema de controle proposto, apresenta resultados satisfatórios na
geração de um sinal de referência para uma microrrede isolada com uma carga resistiva
indutiva.
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Figura 8. Resposta do sistema para teste com carga RL
Fonte: Do Autor (2020)

O sinal Uabc apresenta pequenas oscilações. Estas são causadas por componen-
tes harmônicas e pela carga em estudo (RL) que podem ser eliminadas se houver uma
filtragem nas componentes sı́ncronas da tensão de referência antes que estas sejam dire-
cionadas para a malha de controle.

4.4. Caso 4 - Rejeição a distúrbio

Neste caso, uma carga resistiva idêntica à existente é adicionada ao sistema em operação
para avaliar a resposta ao distúrbio, ou seja, avaliar se o controlador é capaz de fazer com
que o conversor siga o sinal de referência mesmo com a presença da perturbação. Nesta
situação, o comportamento das três fases é avaliado.

Nesse contexto, considera-se a primeira carga R conectada e o sistema em
operação. Em seguida uma nova carga R é conectada em paralelo à preexistente e o com-
portamento do sistema é observado. Espera-se que o sinal de tensão siga a referência, sem
sofrer defasagem ou alteração em sua amplitude de tensão. Ao contrário do sinal de cor-
rente, que sofrerá alterações de forma a compensar o distúrbio provocado pelo acréscimo
da carga. A Figura 9 apresenta o comportamento do sistema, ou seja, os sinais de tensão
e corrente gerado nas três fases após filtragem, com a presença do distúrbio. Observa-
se a resposta do controlador à variação da carga, com o aumento da corrente no ponto
aproximado de 0.505 segundos.

O acréscimo da carga resistiva (distúrbio) não causou mudanças no comporta-
mento do sistema. O sinal de referência de frequência e amplitude da tensão continuou a
ser acompanhado. Isso demonstra a capacidade do sistema proposto em corrigir distúrbios
na microrrede operando em modo ilhado.
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Figura 9. Resposta do sistema com carga R e distúrbio adicional de carga
Fonte: Do Autor (2020)

5. Conclusões

A malha de controle proposta para fornecer referência de tensão e frequência para micror-
rede operando em modo ilhado, apresentou resultados satisfatórios para os casos simula-
dos. Ademais, verificou-se que tanto para uma carga puramente resistiva quanto para uma
carga resistiva indutiva, o conversor formador de rede, com o auxı́lio da malha de controle
de tensão e corrente, controlada pelos controladores lineares PI em cascata, foi capaz de
fornecer referência de tensão e frequência para a microrrede em modo ilhado.

As tensões de referência e as fornecidas pelo conversor não apresentaram defasa-
gem para os casos, indicando que a frequência de oscilação ω∗ de ambos os sinais estão
em sincronia. Desconsiderando o regime transitório da resposta do conversor, a tensão
gerada pelo mesmo seguiu a amplitude da tensão de referência.

Quando foi solicitado que a microrrede fornecesse mais potência, com um
acréscimo de carga (distúrbrio), a mesma respondeu satisfatoriamente, mantendo as re-
ferências de amplitude de tensão (E*) e frequência (ω∗) estáveis. Como esperado, as
formas de onda das correntes fornecidas pelo conversor sofrem alterações como defasa-
gem e aumento de amplitude, por exemplo.

A malha de controle proposta apresentou resultados relevantes, dessa forma, para
uma microrrede operando em modo ilhado, com cargas R ou RL, o conversor formador
de rede foi capaz de gerar a tensão com as referências de amplitude e frequência para o
sinal de tensão.

Poderão ser realizados testes em diferentes tipos de cargas, por exemplo: RLC
e não lineares, com o objetivo de identificar a capacidade dos sistemas propostos em
criar referências para diversos tipos de cargas. Além disso, com o intuito de reduzir a
distorção harmônica causada pelo chaveamento do conversor, a filtragem nas componen-
tes sı́ncronas da tensão de referência devem ser previamente realizadas antes de serem
fornecidas para a malha de controle.
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 As microalgas são organismos fotossintéticos considerados uma promissora 

matéria-prima para diversos fins. As rotas de valorização compreendem a obtenção de 

produtos com alto valor agregado, como fármacos e produtos químicos para nutrição 

humana, bem como produtos de baixo valor agregado, como os biocombustíveis de 

terceira geração. Com foco na produção de microalgas para aplicação energética, os 

dados de entrada e saída do sistema produtivo são fundamentais para a relação entre a 

energia produzida e a soma da energia utilizada em todas as operações unitárias, 

também conhecida como Net Energy Ratio (NER). Objetivou-se analisar a relação entre 

o metano produzido em um digestor anaeróbio (rota úmida, cenário 2) e a combustão 

direta da biomassa (rota seca, cenário 1) com o consumo de energia do sistema obtidos a 

partir da literatura. O sistema de produção de biomassa e tratamento de efluentes foi 

projetado para operar de forma continua, com vazão de 900 m³.dia-1 pós reator Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket (UASB). Foram consideradas quatro Lagoas de Alta Taxa 

(LATs) de 1.680 m³, funcionando com 7 dias de tempo de detenção hidráulica, seguidos 

de uma unidade de sedimentação, iluminação solar, agitação do cultivo por meio de pás, 

dispositivo de injeção de CO2 para controle de pH e sistema de bombeamento. O 

cenário 2 considerou a biomassa úmida com 30% de teor de sólidos, produção de 

metano de 0,21 m³CH4/kgSV, Poder Calorífico Superior (PCS) de 35.600 kJ/m³CH4 e 

11,9 kW de energia produzida. O cenário 1 considerou a concentração, com 

centrifugação após a sedimentação e secagem térmica, de 153 g.m-3 de biomassa após a 

LAT, PCS de 19.050 J.g-1 e 30,3 kW de energia produzida. As concentrações de sólidos 

após as etapas de sedimentação, centrifugação e secagem térmica, considerando 100% 

da eficiência teórica, foram de 3%, 30% e 95%, respectivamente. A demanda total de 

energia foi de 15,20 e 2,96 kW para os cenários 1 e 2, respectivamente. Como resultado, 

os valores do NER foram de 2 para o cenário 1 e 4 para o cenário 2. O presente estudo 

demonstrou a razão positiva, para ambos os cenários, porém, mostrou limitação quanto 

à demanda energética devido a centrifugação e secagem da biomassa para a rota seca. 
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A saúde animal tem indiscutível importância no setor econômico e na saúde das             
populações. A brucelose é uma zoonose presente no Brasil, que caracteriza-se por uma             
doença infectocontagiosa de evolução crônica, podendo afetar muitas espécies animais,          
inclusive o homem. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise espacial do número de               
focos de brucelose nos municípios de Minas Gerais, a fim de encontrar possíveis             
concentrações no espaço de regiões com presença da brucelose. Os dados utilizados foram             
obtidos por meio do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e             
Tuberculose Animal (PNCEBT), sendo referente ao período de 2014 a 2018. Para verificar a              
existência de autocorrelação espacial utilizou-se o I de Moran global, o qual indica se as               
localidades apresentam uma similaridade nos dados ou uma dissimilaridade. Assim, o I de             
Moran global assume valores positivos e negativos (-1 < I < 1). Caso ele assuma valor                
negativo, há uma tendência de outliers espaciais que representam uma dissimilaridade entre            
os dados (pontos do tipo Alto-Baixo e Baixo-Alto), contrariamente, se for positivo,            
formam-se os clusters espaciais que sugerem uma similaridade entre os dados (pontos do tipo              
Alto-Alto e Baixo-Baixo). Observou-se que no ano de 2014 os números de focos nos              
municípios de Minas Gerais não foram distribuídos aleatoriamente pelo estado, com a            
detecção de aglomerados espaciais, em especial, de clusters espaciais. Esses clusters indicam            
a semelhança na variável observada, número de focos de brucelose, entre os municípios             
vizinhos, com predomínio de pontos Baixo-Baixo por todo o estado e pontos de Alto-Alto no               
sul da região. Além desses pontos, pode-se encontrar também alguns outliers espaciais na             
porção oeste do estado, na mesorregião do Triângulo Mineiro, apontando municípios com            
valores altos da variável circundado de municípios com valores baixos do número de focos de               
brucelose, que são os pontos de Alto-Baixo. 
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Recentemente a implementação de medidas restritivas diante do aumento de casos de 

Covid-19 vem gerando instabilidade em, praticamente, todas as economias mundiais. 

Estudos apontam que os mercados financeiros podem não estar absorvendo efeitos 

imediatos e temporários da pandemia, mas sim as consequências de médio prazo 

esperadas devido à desaceleração global. Neste contexto, o objetivo deste estudo é 

localizar os efeitos dos desdobramentos da pandemia mundial do COVID-19 no índice 

Ibovespa diário, o principal indicador de desempenho das ações negociadas no mercado 

acionário brasileiro, utilizando a técnica multirresolução MODWT (do inglês Maximal 

Overlap Discrete Wavelet Transform).  Este método permite identificar momentos 

críticos de oscilação em séries temporais não estacionárias em diferentes escalas, 

avaliando os efeitos tanto de curto prazo, como de longo prazo. A série diária de 

fechamento das cotações do Ibovespa foi analisada no período de 03 de fevereiro de 

2020 a 25 de setembro de 2020, totalizando 163 observações. Aplicando o filtro wavelet 

Daubechie com 2 momentos nulos, foram obtidos sete níveis de decomposição 

referentes a escalas diádicas de variação entre 2 dias e 128 dias de negociação no 

mercado. Os resultados evidenciam a presença de ciclos recessivos mais intensos na 

trajetória da série do Ibovespa a partir da escala de 32 dias, que passa a incorporar as 

variações mensais do período. Assim, oscilações desencadeadas pela pandemia podem 

estar sendo refletidas em mudanças estruturais, dadas pelas frequências menores 

referentes às tendências de médio/longo prazo. Além disso, o comportamento da série 

suavizada, correspondente à média ponderada do Ibovespa nas escalas de tempo, refletiu 

a tendência de baixa na cotação do índice incorrida no período. O entendimento do 

comportamento do Ibovespa em diferentes escala temporais pode ser útil para uma 

melhor compreensão da trajetória do índice em determinado período de tempo, o que 

possibilita tomar medidas que visam diminuir os impactos que ainda virão diante a atual 

crise mundial.   
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 A técnica MIA-QSAR se baseia no tratamento de projeções 2D de moléculas 

para a geração de modelos de predição de propriedades biológicas/físico-químicas. No 

entanto, sabendo do papel crucial que características 3D têm sobre a bioatividade de 

moléculas, o presente trabalho teve como objetivo propor a inserção desse tipo de 

informação em MIA-QSAR. A primeira proposta (I) foi a de “fatiamento molecular”, na 

qual foram geradas oito consecutivas imagens de cada composto ao longo de uma 

varredura, depois que uma das coordenadas cartesianas foi fixada, utilizando-se o 

programa Pymol. A segunda solução (II) considerou cada molécula dentro de uma caixa 

teórica, da qual foram geradas imagens da face frontal, direita e superior, utilizando-se o 

mesmo programa. As imagens foram convertidas em matrizes de pixel pelo software 

Chemoface e, para cada estratégia, obteve-se uma matriz, na qual cada linha 

correspondia a uma molécula; em ambos os casos, as fatias/faces foram dispostas uma 

ao lado da outra. Dessas matrizes foram extraídos os descritores após a exclusão das 

colunas com variância zero e substituição dos valores de pixel por valores proporcionais 

ao raio de van der Waals e eletronegatividade. Foram gerados dois modelos em cada 

caso, um utilizando-se o método de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) e 

outro utilizando-se a extensão desse método, nPLS. Para o nPLS, a matriz foi 

reorganizada em um arranjo 3D, no qual as fatias/faces foram dispostas uma atrás da 

outra. O grupo de moléculas escolhido foi uma série de 42 compostos com potencial 

anti-HCV [1]. Os melhores modelos obtidos foram: (I) PLS (2 LV; Teste: 11 moléculas 

escolhidas via Kennard-Stone) {r2: 0.7690 (RMSE: 0.1836), q2: 0.5026 (0.2702), r2
y-rand: 

0.4802 (0.2734), cr2
p: 0.4713, r2

test: 0.3405 (0.3384), r2
m: 0.2380}; nPLS (2 LV; Teste: 

11 moléculas escolhidas randomicamente) {r2: 0.5717 (0.1588), q2: 0.2050 (0.2477), r2
y-

rand: 0.3491 (0.2930), cr2
p: 0.3566, r2

test: 0.7334 (0.1031), r2
m: 0}; (II) PLS (2 LV; Teste: 

11 moléculas escolhidas randomicamente) {r2: 0.7599 (0.1804), q2: 0.3535 (0.3013), r2
y-

rand: 0.4974 (0.2605), cr2
p: 0.4167, r2

test: 0.7599 (0.1804), r2
m:0.5510}; nPLS (3 LV; 

Teste: 12 moléculas escolhidas randomicamente) {r2: 0.8481 (0.1439), q2: 0.4708 

(0.2117), r2
y-rand: 0.6533 (0.2130), cr2

p:0.4065, r2
test: 0.7006 (0.2003), r2

m:0.4767}. Os 

programas utilizados para geração dos modelos foi o Chemoface (PLS) e o R (nPLS). 

Com base nos resultados, os modelos de predição não foram satisfatórios. Como 

alternativa, propõe-se a investigação de um método de regressão mais robusto (ex.: 

SVM), com o intuito de modelar relações mais complexas que possam existir entre os 

descritores propostos e a resposta biológica. 
[1] KONREDDY, A. K. et al. Synthesis and anti-HCV activity of 4-hydroxyamino α-pyranone 

carboxamide analogues. ACS medicinal chemistry letters, v. 5, n. 3, p. 259-263, 2014.  

Agradecimentos: Às agências CAPES, CNPq e FAPEMIG pelo fomento do projeto. 

222



 

 

Análise Preliminar de Risco (APR) em Fazendas Produtoras 

de Cafés Certificados 

 

Paula de Almeida Rios 11, Artur de Almeida Rios 22, Hully Alves Rocha 33, 

Ednilton Tavares de Andrade 41 

1Departamento de Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

2Departamento de Engenharia Elétrica – Instituto Federal de Triângulo Mineiro (IFTM) 

CEP – 38747-792 – Patrocínio, MG – Brazil 

3Departamento de Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

3Departamento de Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

{paulariosagricola@gmail.com1, arturrios@iftm.edu.br, 

hully_alvesrocha@yahool.com.br, ednilton@ufla.br}

 

Abstract. Coffee farms are becoming increasingly technified, following 

methodologies that seek to produce high quality coffees. The transition takes 

place with changes in the management, technical and administrative systems, in 

addition to paying attention to the safety and health system of the worker. Such a 

change must be proven, through certifications, that attest to the quality of the 

product and ensure that production followed the pillars of sustainability: social, 

economic and environmental. This work aimed to use the Preliminary Risk 

Analysis (APR) tool to survey risks, the causes, the possible consequences of post-

harvest activities; in addition to raising control, mitigating and observation 

actions. 

Keywords: Certification. Occupational Health and Safety. Post-harvest. 

 

Resumo. As fazendas cafeeiras tornam-se cada vez mais tecnificadas, seguindo 

metodologias que buscam produção de cafés de alta qualidade. A transição 

acontece com mudança nos sistemas de gestão, técnica, administrativa, além de 

dar atenção ao sistema de segurança e saúde do trabalhador. Tal mudança deve 

ser comprovada, através de certificações, que atestam a qualidade do produto e 

asseguram que a produção seguiu os pilares da sustentabilidade: social, 

econômico e ambiental. Este trabalho teve por objetivo utilizar a ferramenta de 

Análise Preliminar de Riscos (APR) no levantamento de riscos, nas causas, nas 

possíveis consequências das atividades de pós-colheita; além de levantar as ações 

de controle, mitigadoras e observações.  

    Palavras-chave: Certificação. Pós-colheita. Segurança e Saúde do Trabalhador. 
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1. Introdução 

 A cultura do café expressa grande relevância na economia do Brasil, gerando 

empregos e renda nos seus diversos setores e operações, visto que este produto bastante 

consumido e apreciado em todo o mundo exige cuidados e passa por diferentes etapas, 

desde à semente até a xícara. Uma delas é a pós-colheita, composta pelo processamento, 

secagem, beneficiamento e armazenamento. 

 A busca por cafés de melhor qualidade é uma tendência já estabelecida, afim de 

agregar valor ao produto, e também pela satisfação de ter um café reconhecido, muitas 

vezes até internacionalmente, através de concursos e por exportação.  

 Além do atendimento à correta metodologia de produção dos grãos de café, faz-

se necessário determinadas transformações na fazenda como um todo, para que esteja 

dentro de padrões estabelecidos nacional e internacionalmente. Padrões que atendam 

principalmente à um eficaz planejamento e gestão, que priorize a organização da 

fazenda e a segurança e saúde do trabalhador; a conservação da biodiversidade e dos 

recursos naturais; e esteja sempre atento à conservação dos recursos naturais. Para isso 

existem as certificações, que ajudam nessa mudança e organização, além de ser um 

meio eficiente para o cliente final ter a certeza de que aquele café foi produzindo 

seguindo os pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. 

 Uma das importantes transições de um modo tradicional para as demandas atuais 

de sustentabilidade e tecnificação na fazenda é a gestão voltada para a segurança e 

saúde do trabalhador, visto que ao longo de todas as operações, o trabalhador lida 

diretamente com máquinas e equipamentos, compostos por correias, polias, motores, 

dentre outros elementos de máquinas, que se mal manejados podem levar à acidentes. 

Nestes momentos, além da realização de um trabalho eficiente e produtivo, deve-se 

estar atendo à segurança e saúde do operador, este que é o principal agente 

transformador na cadeia produtiva. Para isso, a fazenda deve ter apropriado sistema de 

gestão de segurança e saúde, que reconheça os riscos e busque sua mitigação, através de 

ferramentas, como a APR.  

2. Revisão Bibliográfica 

 O Brasil é líder em produção e exportação mundial de café e Minas Gerais o 

Estado com maior produção destes grãos, com diferentes regiões importantes e com 

características distintas. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento – 

CONAB (2020), o levantamento da safra cafeeira para o ano de 2020 com bienalidade 

positiva, tem estimativa de produção de 61,6 milhões de sacas beneficiadas, com 

crescimento então de 25%, sendo 47,4 milhões de sacas de café arábica e 14,3 milhões 

de sacas de café conilon. 

 De acordo com Borém (2008), a produção de cafés demanda diferentes etapas e 

operações, sendo chamada de pós-colheita aquela que acontece após o café vir colhido 

da lavoura. A pós-colheita é composta por processamento, secagem, beneficiamento, 

rebeneficiamento e armazenamento. De modo que no processamento acorre uma 

seleção, separação inicial de acordo com o estágio de maturação dos frutos 

heterogêneos vindos da lavoura, além de poderem também ser descascados e 

desmucilados, de acordo com o tipo de processamento que se deseja realizar.  
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 A certificação de cafés possibilita maior garantia de procedência, com 

rastreabilidade da produção e a garantia do controle de qualidade que segue rígidos 

padrões ao longo da cadeia.  

 Existem diferentes certificações, de modo que cada uma atende diferentes 

critérios, e também podem ser mais voltadas para algum dos aspectos, como: comércio 

justo, sustentabilidade ambiental, segurança do trabalho, higiene e limpeza na produção, 

dentre outros. Algumas das certificações mais conhecidas são: RainForest Alliance 

(RA), Utz Cerfified (UC), Fair trade (FT), Certifica Minas e Orgânico.  

De acordo com Carli et al. (2013), alguns dos impactos da certificação 

Rainforest Alliance na gestão de uma propriedade de café no Sul de Minas Gerais estão: 

funcionários observaram a melhora na qualidade de vida através do conhecimento com 

treinamentos de segurança e saúde do trabalho; estabeleceu-se rotinas de prevenção de 

acidentes com o reconhecimento dos perigos e sinalização dos mesmos; o impacto na 

saúde e qualidade de vida foi percebido com o uso eficiente de EPIs, principalmente o 

uso sistemático para aplicação de agrotóxicos; verificou-se preocupação nas fazendas 

certificadas com as condições de moradia dos funcionários que residiam ali, com as 

condições de transporte, assistência médica e escola para os filhos dos mesmos; por fim, 

conclui-se que nos aspectos sociais houve impacto positivo na qualidade de vida e 

trabalho dos funcionários das fazendas certificadas. 

 Outro programa mais regional é o Certifica Minas, que engloba os mais diversos 

produtos agropecuários, tais como: algodão, azeite, cachaça, queijos artesanais, frutas, 

café, dentre outros. As Normas para Certificação Escopo Café detalham as normas 

relacionadas com georreferenciamento, rastreabilidade, responsabilidade ambiental, 

responsabilidade social, gestão da atividade, lavoura e pós-colheita, rastreabilidade e 

capacitação. E ainda existem os itens específicos voltados para a parte de segurança 

(CERTIFICA MINAS, 2018). 

 O termo Norma Regulamentadora foi utilizado a primeira vez no artigo 200 da 

Consolidação das Leis do trabalho (CLT), na Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977. 

A aprovação das primeiras NRs se deu em 1978, quando o então ministério do Trabalho 

e Emprego passou a padronizar, fiscalizar e fornecer informações sobre os 

procedimentos básicos que as empresas deveriam cumprir. Atualmente existem 37 

Normas Regulamentadoras, dentre as quais algumas são mais gerais, e outras mais 

específicas, voltadas para determinados setores laborais. Qualquer empresa que tenha 

empregados sob regime CLT deve seguir as Normas Regulamentadoras. Onde inclui-se 

empresas privadas e públicas, órgãos públicos da administração direta e indireta, além 

de órgãos dos poderes legislativo e judiciário (OCUPACIONAL, 2017). 

3. Desenvolvimento 

A APR é uma ferramenta que faz estudo prévio das atividades de forma detalhada 

afim de identificar os riscos presentes em cada atividade exercida naquele meio de 

produção. Identifica os riscos, observa as causas que podem levar aos acidentes, as 

possíveis consequências no trabalhador e no sistema de produção, por fim, como 

conclusão, levanta ações de controle, mitigadoras e faz as devidas observações. Na 

Figura 1 faz-se a APR das atividades de pós-colheita. A APR é ferramenta auxiliar na 
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gestão de segurança, usada então nas fazendas que buscam o aprimoramento de seus 

processos como um todo. 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) 

Atividade 

(Aspecto) 

Evento de Risco Causas Possíveis 

consequências 

Ações de Controle, Mitigadora, 

Observações 

1 Processamento de 

cafés: 

 

abanador,  

lavador, 

descascador 

•Falta de 

manutenção dos 

equipamentos; 

•Exposição ao 

ruído, umidade, 

água residuária da 

lavagem do café; 

•Falta ou uso 

inadequado de 

EPIs; 

•Lesões variadas 

como: corte, 

queda, 

esmagamento, 

etc.; 

•Poluição do 

meio ambiente 

com águas 

residuárias caso 

não haja 

tratamento; 

•Realizar Diálogo Diário de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(DDSMS) de acordo com a 

atividade (**REALIZAR EM 

TODAS AS DEMAIS 

ATIVIDADES); 

• Utilizar os EPI´s necessários para 

as atividades (**); 

O encarregado e técnico de 

segurança do trabalho devem estar 

munidos de apitos para serem 

acionados em situações de 

emergência (**); 

Treinamento de aprendizado e 

reciclagem para a função exercida 

(**);  

Em caso de qualquer tipo de 

ocorrência anormal, acionar 

imediatamente o fluxograma de 

atendimento às emergências (**). 

• Observar os equipamentos antes 

de usá-los, verificá-los ao ligar e 

em funcionamento (**); 

• EPIs específicos, em trabalhos em 

altura em algum desses 

equipamentos, acima de 2 metros: 

cinto de segurança do tipo 

paraquedista, talabarque, capacete 

com jugular, dentre outros; 

• Ter cuidado com quedas, por ser 

um ambiente úmido a maior parte 

do período de trabalho, usando 

EPIs para essa causa: luvas e botas 

de proteção contra umidade. 

2 Secagem no 

terreiro 

•Alta exposição 

ao calor dos raios 

solares; 

•Possibilidade de 

queda durante o 

frequente 

revolvimento 

utilizando o rodo; 

•Falta ou uso 

•Lesões, como 

queda; 

•Queimadura da 

pele por tempo 

prolongado ao 

sol.  

 

• EPIs específicos de proteção 

contra os raios solares: touca árabe, 

óculos de proteção solar, botina, 

luvas, creme com proteção solar, 

camisa de manga comprida, etc. 

• Analisar previamente as 

condições climáticas para evitar 

prejuízos e atrasos na secagem do 

café; 
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inadequado de 

EPIs; 
• E (**) 

3 Secagem 

mecânica 

•Falta de 

manutenção do 

equipamento; 

•Exposição ao 

ruído e calor da 

fornalha; 

•Possibilidade de 

incêndio; 

•Falta ou uso 

inadequado de 

EPIs; 

•Lesões variadas, 

como corte, 

queda, choque 

elétrico, 

queimadura (por 

proximidade à 

fornalha); 

•Incêndios; 

 

• Certificar que o trabalhador esteja 

atento e em boas condições para o 

trabalho, principalmente aqueles 

que trocam turno, pois a secagem 

do café na maioria das fazendas 

acontece continuamente, durante 

dia e noite; 

• Ter cuidado com choques 

elétricos; 

• Ter atenção à fornalha, para que 

tenha sempre controle do fogo; 

• E (**) 

4 Descanso na tulha •Trabalho em 

altura para 

inspeção das 

tulhas, 

possibilitando 

queda; 

•Falta ou uso 

inadequado de 

EPIs; 

•Queda de altura • EPCs: corredores suspensos 

devem conter guarda-corpo, para 

proteção dos trabalhadores que vão 

até aqueles corredores suspensos.  

• E (**) 

5 Beneficiamento •Falta de 

manutenção do 

equipamento; 

•Exposição ao 

ruído e poeira; 

•Falta ou uso 

inadequado de 

EPIs; 

•Lesões, como 

corte; 

 

•Irritabilidade 

devido ao ruído. 

• EPIs específicos: protetor 

auricular e máscaras contra poeira; 

• E (**) 

6 Armazenamento •Falta de 

manutenção do 

equipamento; 

• Exposição a 

riscos de roedores 

e outras pragas; 

•Possibilidade de 

queda de 

material. 

• Deve-se inspecionar sempre a 

estabilidade das pilhas e de seus 

suportes; 

• Armadilhas e controle das pragas 

• E (**) 

Figura 1 - APR dos Processos de Pós-colheita em Fazenda Produtora de Café. 

Fonte: Do autor (2020). 

 Um dos preceitos da Engenharia de Segurança do Trabalho é a eliminação do 

risco primeiro na fonte geradora, segundo, na trajetória e apenas em terceiro caso no 

indivíduo, a fim de incomodar menos possível o trabalhador, visto que o uso de 

determinados equipamentos de proteção individual (EPI) usados ao longo do dia podem 

ser incômodos. 
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 Caso então não haja a eliminação na fonte e ou na trajetória, parte-se para o uso 

dos EPIs. Durante as atividades em campo, nas diferentes etapas pós-colheita, faz-se 

uso dos EPIs 

4. Conclusões 

 Ferramentas como a APR são instrumentos de grande auxílio para adequada 

gestão de segurança e saúde do trabalhador. 

 Com a APR desenvolvida há facilidade para realizar a transição de uma fazenda 

de produção de cafés commodities para a produção de cafés especias. 

 Ao realizar a APR, percebe-se que é possível agir pontualmente em cada um dos 

riscos observados em cada atividade da pós-colheita. 
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Abstract.. The coffee is an important agricultural product for the economy of 

Brazil, mainly because it is an export item. The harvest stage is the most 

expensive and requires the most labor. It is also an activity of great risk to the 

health and safety of the worker. The level of security that workers and employers 

are aware of is, in most cases, different from the real risks. This fact shows the 

importance of presenting the environmental risks that each agricultural activity 

has, in order to reduce the number of accidents at work. A very effective tool for 

this is the Preliminary Hazard Analysis (PHA). 

Keywords: Risk Management, Risks, Harvest, Coffea arabica 

 

Resumo. O café é um importante produto agrícola para economia do Brasil, 

principalmente por se tratar de um item de exportação. A etapa da colheita é a de 

maior custo e que exige maior mão-de-obra. Também é uma atividade de grande 

risco à saúde e segurança do trabalhador. O nível de segurança precebida pelos 

trabalhadores e pelos empregadores, são na maioria dos casos distintos dos 

riscos reais. Este fato mostra a importância de se apresentar os riscos ambientais 

que cada atividade agrícola possui, com o objetivo de diminuir o número de 

acidentes no trabalho. Uma ferramenta muito eficaz para isso é a Análise de 

Risco Preliminar (APR). 

Palavras-chave: Gerenciamento de Risco, Riscos, Colheita, Coffea arabica. 

1. Introdução 

A produção de café no Brasil possui expressiva importância econômica. 

Atualmente o país é responsável por 67, 9% da produção mundial (CONAB, 2020).  
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A colheita é uma importante etapa na produção de café, sendo a responsável pela 

maior parcela dos custos de produção, e representa papel decisivo na manutenção da 

qualidade dos frutos. A colheita do café é caracterizada pelo emprego de métodos 

seletivos ou não seletivos, de acordo com a forma como se realiza o desprendimento dos 

frutos (ISAZA-GIL et al., 2006).  

Na colheita manual de café os apanhadores retiram os frutos das plantas 

literalmente com as mãos, podendo retirar apenas os frutos maduros (colheita seletiva) 

ou todos os frutos de uma só vez. Os apanhadores posicionam suas mãos na base de um 

ramo lateral e posteriormente deslizam as mãos sobre este mesmo ramo, retirando assim 

os frutos que estão ali fixados. Este método de colheita é conhecido como derriça. Este 

procedimento é repetido por vários dias durante várias horas, trazendo alguns riscos 

para a saúde do trabalhador. 

A preocupação com a saúde e segurança no trabalho na agricultura é uma 

realidade, devido à crescente preocupação com a qualidade total do produto e por ser um 

dos principais itens exigidos por empresas certificadoras, para a realização da 

exportação, além da preocupação com o meio ambiente. O objetivo é que todas as 

atividades laborais sejam realizadas sem oferecer riscos à saúde e à segurança do 

trabalhador, fazendo com que desta forma, o trabalhador tenha bem estar físico, mental, 

emocional e social nas condições e na organização dos processos de trabalho (BINDER 

et al., 2001; MACHADO & GOMES, 1994; PERES et al., 2004). 

Em todas as atividades, há riscos, o que não torna uma atividade agrícola 

diferente. A presença destes riscos, a falta de percepção por parte do empregador e 

também do trabalhador durante a colheita do café, juntamente com desconformidade das 

propriedades quanto ao Gerenciamento de Riscos, faz com que seja necessário 

diagnosticar os riscos envolvidos nas etapas da colheita do café e suas devidas medidas 

de prevenção, uma ferramenta bastante eficaz para isso é a Análise de Riscos 

Preliminares (APR).  

2. Referencial Teórico 

 A colheita do café é realizada no Brasil, de forma geral, entre abril e setembro. 

Em regiões com temperaturas mais elevadas, a colheita inicia-se mais cedo, enquanto 

regiões mais frias têm sua colheita prolongada. O período total costuma levar em torno 

de três meses (SILVA et al., 2001), sendo  realizada em várias etapas, demandando, em 

média, 30% do custo de produção e 40% da mão de obra empregada (CRUZ NETO & 

MATIELLO, 1981). 

 As etapas que compõem a colheita são Arruação (limpeza ao redor e sob o 

cafeeiro), Derriça (retirada do fruto da planta), Varrição (recolhimento do café caído no 

chão), Recolhimento (agrupamento do café derriçado), Abanação (limpeza do café 

derriçado) e Transporte (retirada do café já recolhido e sua condução para os processos 

de pós-colheita) (SILVA et al., 2001). 

 O sistema de colheita manual ou convencional, ainda é o mais utilizado, 

principalmente em regiões com topografias acidentadas. Nesse sistema, com exceção do 

transporte, todas as atividades são realizadas manualmente, demandando grande mão-

de-obra. Assim, a falta de percepção por parte do empregador e também do trabalhador 

durante a colheita do café, apresenta riscos à saúde e segurança dos trabalhadores. 
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 O risco, de forma geral, pode ser qualquer evento que de forma adversa tenha 

influência sobre o desempenho da atividade e a impeça de alcançar seu objetivo 

(DUDOVA, 2004). O risco existe quando há um perigo com potencial de causar dano à 

algo ou a alguém (TOMINAGA, SANTORO, AMARAL, 2012). Os acidentes no 

trabalho são nocivos sob todos os aspectos em que possam ser analisados. Sofrem 

consequências as pessoas que se incapacitam total ou parcialmente, temporária ou 

permanentemente para o trabalho. 

 Segundo a NR 09 são considerados riscos ambientais, todo aquilo que possui 

potencial para gerar acidentes no trabalho, em função de sua natureza, concentração, 

intensidade e tempo de exposição. Podendo ser agentes físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos (BRASIL, 2019). 

 O Gerenciamento de Riscos tem por prioridade e como principal característica a 

não ocorrência do acidente ou quase acidente, preconiza a ausência de acontecimentos e 

infortúnios indesejáveis no exercício das atividades. O objetivo de se realizar uma 

técnica de análise de riscos é permitir um conhecimento detalhado sobre os riscos atuais 

de um objeto (processo, máquina, sistema ou subsistema), e desencadear um processo 

de planejamento, construção, operação, e controle apropriado para minimizar 

antecipadamente os riscos (PATRICIO, 2013). 

 A análise preliminar de risco, de acordo com Cardella (1999) consiste em uma 

técnica de identificação de perigos e de riscos que visa identificar eventos com 

predisposição a situações de incidentes ou acidentes, além de estabelecer medidas de 

controle. O objetivo da APR pode ser área, sistema, procedimento, projeto ou atividade, 

e a sua metodologia consiste em verificação da linha de produção, levantamento de 

causas, possíveis consequências, frequência de ocorrência, e classificação do grau de 

risco. Os riscos podem ser classificados em riscos triviais, toleráveis, moderados, 

relevantes e intoleráveis. 

3. Desenvolvimento 

 A análise de riscos foi observada nas atividades de arruação, derriça, varrição, 

recolhimento, abanação e transporte. Porém, antes mesmo da execução de qualquer 

atividade; diante dos riscos existentes e também pela obrigatoriedade imposta pelo 

M.T.E, é de extrema importância que exames médicos sejam realizados periodicamente. 

Isso se torna ainda mais necessário para trabalhadores que têm contato direto com 

produtos químicos, poeira, umidade, radiação solar e os que sentem algum tipo de dor 

no corpo (CARVALHO, BOREM, RABELO, 2008). 

 Não existe risco que não possa ser identificado e em seguida controlado, todos 

os funcionários são responsáveis pela saúde e segurança de seus companheiros. Todo e 

qualquer incidente são previsíveis e evitáveis sendo que, apenas 1% dos incidentes que 

acontecem estão fora de nosso controle, pois são originados pela natureza. 

Tabela 1- Análise preliminar das atividades relacionadas à colheita manual do café. 

Fonte: do autor (2020). 

Análise Preliminar de Risco (APR) 

Atividades: 1, 2 , 3, 4 e 5 

Eventos de Risco: Arruação, Derriça, Varrição, Recolhimento e Abanação 

(Trabalho realizado à céu aberto). 
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Prováveis Causas:  

 Radiação não ionizante/Calor /Insolação excessiva; 

 Falta ou uso inadequado de EPIs;  

 Exigência de Postura Inadequada; 

 Longo período em pé; 

 Levantamento e transporte manual de peso/ Excesso de carga; 

 Topografia acentuada do terreno; 

 Inalação de Poeira; 

Possíveis Danos: 

 Estresse Térmico; Fadiga pelo calor; Desidratação; 

 Centralização do sangue nas pernas; Sobrecarga no quadril, no joelho e em 

outras articulações; Favorecimento do desenvolvimento de varizes, lombalgia 

(dor na região lombar), problemas na coluna e artrose; 

 Sobrepeso na coluna; 

 Lesões: Quedas; 

Controles existentes: 

 Trabalho de Ensinamento e Conscientização dos riscos existentes nas 

atividades exercidas – Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(DDSMS); 

 Utilização dos EPI’s adequados (Proteção para a cabeça – Chapéu de palha de 

abas largas e cor clara); Proteção para os membros superiores (roupas de 

mangas longas – de preferência cores mais claras, que auxiliam no conforto 

térmico); Proteção para membros inferiores (calças compridas); Proteção para 

região dos olhos (óculos escuros);Uso de Filtros/Protetores solares, com fator 

de proteção acima de 30 FPS; Verificar as condições  dos equipamentos antes 

de usá-los,  

 Fornencer estruturas adequadas para que o trabalhador possa se sentar nos 

intervalos (jornada de trabalho de 4 a 6 horas, 15 minutos de intervalo sentado; 

jornada de trabalho superior a 6 horas, direito a 1 hora de intervalo sentado). 

 Adequar o peso que será levantado de acordo com a capacidade do trabalhador. 

 

Atividade: 6 

Evento de Risco: Transporte 

Prováveis Causas:  

 Radiação não ionizante/Calor  

 Falta ou uso inadequado de EPIs;  

 Falta de manutenção dos equipamentos; 

 Exposição ao ruído; 

 Vibração; 

 Postura Inadequada; 

 Inalação de Poeira. 

Possíveis Danos 

 Estresse Térmico; 

 Danos à audição do operador;  

Controles existentes: 

 Trabalho de Ensinamento e Conscientização dos riscos existentes nas 

atividades exercidas - Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
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(DDSMS); 

 Utilização dos EPI’s adequados (Proteção para a cabeça – Chapéu de palha de 

abas largas e cor clara); Proteção para os membros superiores (roupas de 

mangas longas – de preferência cores mais claras, que auxliam no conforto 

térmico); Proteção para membros inferiores (calças compridas); Proteção para 

região dos olhos (óculos escuros);Uso de Filtros/Protetores solares, com fator 

de proteção acima de 30 FPS; Utilização de protetores auriculares; EPIs que 

isolem a transmissão da vibração, como luvas, cintos e botas; Verificar as 

condições  dos equipamentos antes de usá-los,  

 Estar em dia com a manutenção do assento do trator; observar se os ajustes do 

banco estão ideais para o operador; manter a coluna sempre alinhada; joelhos 

formando um ângulo de 90º em relação ao chão.  

 

Observações Gerais:  

O funcionário encarregado e o técnico de segurança do trabalho devem estar munidos 

de apitos para serem acionados em situações de emergência; 

Para determinadas funções é necessário treinamento de aprendizado e reciclagem para 

a função exercida; 

Em caso de qualquer tipo de ocorrência anormal, acionar imediatamente o fluxograma 

de atendimento às emergências. 

4. Considerações Finais 

Por mais simples que pareça a maioria das atividades realizadas em uma propriedade 

rural apresenta riscos. Na colheita do café, todas as etapas oferecem algum tipo de risco. 

Os riscos ambientais são facilmente encontrados, porém, a maioria deles é de fácil 

prevenção e/ou eliminação.  

Um dos maiores desafios para se implementar tais medidas de prevenção é a falta de 

percepção dos próprios colaboradores da presença quanto a esses riscos, que tende a 

variar de acordo com o nível tecnológico da propriedade. Há necessidade de mais 

trabalhos envolvendo ensinamentos e conscientização dos riscos existentes na etapa da 

colheita do café 

A utilização de ferramentas de gestão, assim como a APR é de extrema importância 

para saúde e segurança de todos. 
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As pitaias são frutos exóticos de alto valor comercial, apresentam componentes 

nutricionais benéficos para a saúde e pode ser utilizada para fabricação de diversos 

produtos como sucos e vitaminas, além de ser muito apreciada no consumo in natura. 

Objetivou-se com este trabalho verificar a aceitação e preferência dos consumidores de 

frutos de diferentes espécies/variedades de pitaias in natura e as formulações de sucos e 

vitaminas. Para isso, frutos colhidos totalmente maduros foram selecionados, sanitizados 

e separados para as preparações e análises de frutos in natura, sucos e vitaminas. Foram 

realizados as seguintes análises em fruto in natura: aparência externa, sabor, aparência 

interna, consistência, impressão global, firmeza da casca e da polpa, sólidos solúveis, 

diâmetro, acidez polpa, pH polpa, peso do fruto e peso da polpa. Para os sucos e as 

vitaminas, avaliou-se a cor, sabor, consistência, impressão global, pH, acidez e sólidos 

solúveis. As avaliações das características sensoriais foram realizadas em todos os 

produtos com o objetivo de quantificar a preferência dos consumidores pelas variadas 

espécies de pitaias. Desta forma, nas avaliações estatísticas das análises sensoriais de 

sucos e vitaminas foram utilizados o teste de Friedman e o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Já para as avaliações das características sensoriais das pitaias in natura 

utilizaram nas análises de variância, o teste de Tukey a 5% de probabilidade e também o 

teste de Kruskal-Wallis. Conclui-se que por meio das análises da frutas in natura, a pitaia 

amarela com polpa branca (Selenicereus megalanthus), obteve melhores resultados nos 

parâmetros sabor, consistência e impressão global em relação as outras espécies de 

pitaias. Em relação as avaliações sensoriais de vitaminas e sucos, a pitaia de polpa 

vermelha (Hylocereus polyrhizus) obteve maior aceitabilidade pelo consumidor em 

relação aos parâmetros avaliados. 
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 Diferentes ambientes podem apresentar variações nas condições abióticas. Essas 

variações influenciam a estrutura morfoanatômica dos órgãos das plantas, trazendo 

consequências em seu funcionamento e adaptação. O presente trabalho teve como 

objetivo comparar folhas de Luetzelburgia andrade-limae H. C. Lima (Fabaceae) 

coletadas em três ambientes com diferentes condições edáficas, localizados em 

Juvanília/MG: furados (FU), afloramento calcário com solo (ACS) e afloramento 

calcário sem solo (ASS). O clima da região é tropical com inverno seco, as médias 

anuais pluviométricas e de temperatura são de 868 mm e 23ºC, respectivamente. Foram 

coletadas folhas plenamente desenvolvidas, que foram fixadas em etanol 70%. Para as 

análises microscópicas, realizou-se dissociações da epiderme com hipoclorito de sódio; 

e secções transversais com auxílio de lâmina de aço. Estas, foram coradas com solução 

de safranina e safrablau, respectivamente. Lâminas foram montadas em água glicerinada 

(1:1) e fotografadas em microscópio acoplado a câmera digital. As imagens foram 

analisadas no software ImageJ. Também foram avaliadas a área foliar específica e o 

índice de vulnerabilidade de Calrquist. Os dados obtidos, foram analisados no software 

R, sendo submetidos ao teste de Tukey para p≤0,05. Observou-se diferenças 

significativas com relação às médias da espessura da epiderme abaxial, maior em FU; 

espessura da cutícula abaxial, menor em ACS; espessura do mesofilo, menor em ACS, o 

mesmo ocorreu para a espessura do parênquima esponjoso e espessura do parênquima 

paliçádico; também foram observadas diferenças com relação à densidade de tricomas 

na epiderme abaxial, maior em ACS, densidade estomática na epiderme abaxial, que 

divergiu entre os três ambientes e foi maior em ASS; e no índice de vulnerabilidade de 

Carlquist, menor em ASS. Os resultados demonstram que, mesmo em condições 

climáticas semelhantes, diferentes condições edáficas levam a alterações no 

desenvolvimento das folhas.  
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Encontra-se em “Papéis Avulsos”, obra célebre de Machado de Assis, uma 

coletânea de contos os quais carregam em si grande carga de reflexão, assim segundo 

Gotlib (2004), “O modo pelo qual o contista Machado representa a realidade traz consigo 

a sutileza em relação ao não-dito, que abre para as ambiguidades, em que vários sentidos 

dialogam entre si”. Tendo sua primeira publicação em 1882, a obra “Papéis Avulsos” é 

parte da constituição do movimento realista, o qual traz Machado de Assis como 

inaugurador. Assim, o presente trabalho visa apresentar uma discussão acerca da 

influência causada às suas personagens pelas relações sociais estabelecidas em sociedade. 

Para cumprir tal objetivo, as análises serão realizadas nos seguintes contos: “Teoria do 

Medalhão”, “D. Benedita”, “O segredo de Bonzo”, “A visita de Alcebíades” e ‘O 

Espelho”. Diante disso, as análises consistirão em averiguar e problematizar a teia social 

que envolve os personagens principais e secundários dos contos escolhidos, destacando 

os efeitos causados pela busca da aparência por cada um deles. O estudioso Alfredo Bosi, 

ao analisar as narrativas machadianas também pelo viés das relações sociais, declara que 

nos personagens machadianos “só há consciência no desempenho do papel social; alguém 

da cena pública a alma humana é dúbia e veleitária”. Nessa concepção, pretende-se 

averiguar sobre o pagamento da subjetividade numa sociedade em que “parecer” torna-

se mais fundamental que ser. Para tanto, além da utilização de Machado de Assis com 

“Papéis Avulsos” (2006), esse trabalho baseia-se teoricamente nos estudos de Alfredo 

Bosi, Antonio Candido e Nadia Battela Gotlib. 
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 Um marco histórico na humanidade e uma das maiores conquistas na área 

médica foi a descoberta e a utilização de agentes antimicrobianos a partir da década de 

1940, revolucionando o tratamento de infecções bacterianas. No entanto, a seleção de 

estirpe resistentes pouco tempo depois do uso desses agentes de forma massiva trouxe 

uma difícil realidade, a disseminação de bactérias patogênicas resistentes a antibióticos, 

se tornando uma pandemia silenciosa. Visto que o uso racional do antimicrobiano pode 

diminuir a seleção de bactérias resistentes se tornando uma das maiores armas 

atualmente, na medicina veterinária esse desafio se intensifica, pois, a caracterização 

das propriedades farmacocinéticas (PK) de um medicamento são geralmente baseadas 

em dados derivados de estudos que empregam pequenos grupos de animais 

padronizados, não levando em conta características fisiológicas distintas, que podem 

interferir na concentração do medicamento e seu limiar terapêutico. Desta forma, esse 

estudo terá o objetivo de levar a compreensão dos efeitos da fisiologia em relação a PK 

em bovinos de leite e como o nível de produção de leite pode alterar a concentração do 

medicamento. Para esse fim, três grupos com cinco vacas de diferentes níveis de 

produção de leite serão avaliadas e utilizadas a mesma dosagem de cloxacilina sódica 

intramamária. Após será analisado os seguintes parâmetros farmacocinéticos: nível de 

produção de leite, concentração máxima, área abaixo da curva de concentração, taxa de 

eliminação e tempo de meia-vida. Com os resultados obtidos, será possível incentivar 

maiores estudos em outras áreas e com isso levar ao avanço no tratamento de forma 

única, buscando uma dosagem específica para cada paciente. 

 

AHMAD, Ijaz et al. Application of PK/PD modeling in veterinary field: dose 

optimization and drug resistance prediction. BioMed research international, v. 2016, 

2016. 
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Os ginásios surgiram na Grécia Antiga como um local próprio para a prática
de atividades fı́sicas, seja por objetivos esportivos ou estéticos. No decorrer dos anos
observou-se que uma rotina eficiente de atividades fı́sicas promove a manutenção da saúde
e do bem-estar. Os ginásios evoluı́ram para clubes e academias, passando a contemplar
mais modalidades, sendo a musculação uma das mais destacadas. Com o isolamento
social instaurado durante a pandemia de Covid-19, as academias demonstraram extrema
carência de meios para estabelecer os seus serviços de forma remota.

Novos recursos de comunicação tecnológica têm surgido nos últimos anos, como
a internet das coisas (Internet of Things – IoT) que visa a automatização de objetos usados
no dia-a-dia com o objetivo de estabelecer uma comunicação capaz de otimizar tarefas.
Nosso trabalho propõe explorar esse recurso analisando a sua implantação em treinos de
musculação que usam pesos livres (halteres, barras e anilhas) e sua eficiência quanto ao
monitoramento de treinos remotos onde os treinadores elaborarão planos de treinamento
a serem acompanhados de forma assı́ncrona através de relatórios emitidos pela aplicação.

A conexão entre a aplicação, os usuários e os educadores fı́sicos será estabelecida
por meio de um aplicativo para dispositivos móveis. Os pesos livres receberão os sensores
responsáveis pela leitura de aceleração e direção durante os movimentos executados e
estarão conectados a um banco de dados em tempo real de forma que o aplicativo consiga
recuperar os dados lidos com o mı́nimo de atraso possı́vel. Tendo como referência um
plano de treinamento, a aplicação será avaliada em relação a dois cenários: execução
do plano de forma estática e execução de forma dinâmica. Para o primeiro cenário, a
aplicação será avaliada em relação a sua análise dos movimentos executados. Para o
segundo cenário, a avaliação será feita quanto à identificação do exercı́cio em relação aos
grupos musculares sendo trabalhados.

A pesquisa encontra-se no inı́cio do seu segundo semestre e deverá culminar em
uma aplicação de internet das coisas capaz de identificar movimentos repetitivos de forma
a gerenciar séries, repetições, tempo de descanso, carga utilizada e até mesmo identificar
o exercı́cio que está sendo executado mediante um plano de treinamento, provendo um
relatório detalhado para o treinador e feedback para o usuário.
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A composição da brecha de ruptura, dentro da análise de dam break de uma barragem, é 

usualmente feita de métodos paramétricos, como os de Froehlich (2016; 2008; 1995), que 

dão a estimativa da geometria da brecha de ruptura; Von Thun & Gilette (1990), que dão 

parâmetros da brecha diferindo os casos de material resistente à erosão e material 

facilmente erodível; MacDonald & Langridge-Monopolis (1984), que dá o volume 

erodido diferindo barragens de terra e enrocamento, e o modelo USBR (1988), que dá 

alguns dados primários da geometria da brecha. Aplicando os métodos referidos aos 

dados reais das barragens Fundão e B1, em Mariana e Brumadinho, pode-se obter as 

larguras de topo das brechas (𝐵𝑡) e as larguras médias da brecha (𝐵𝑎𝑣𝑒). No caso de 

Mariana a 𝐵𝑡 teve um resultado cerca de quatro vezes menor do que a situação real em 

Froehlich (2016; 2008), e três vezes menor em Froehlich (1995). Não foi possível 

comparar a estimativa da 𝐵𝑎𝑣𝑒 obtida com a real, diante da impossibilidade de retirada de 

dados no imageamento via Google Earth, posterior ao rompimento. Na ruptura em 

Brumadinho, a 𝐵𝑡 teve um resultado ainda mais discrepante, onde o método de Froehlich 

(2016), foi cerca de 9 vezes menor do que a situação real encontrada, e Froehlich (2008), 

sete vezes menor. Assim, dentre os três métodos de Froehlich, o de 1995, foi o mais 

regular, sendo três vezes menor do que o que ocorreu na situação real.  No caso da 𝐵𝑎𝑣𝑒, 

Froehlich (2016; 2008; 1995) trouxe resultados 9 vezes, 7 vezes, e 6 vezes menores, 

respectivamente. Inserindo os dados para 𝐵𝑎𝑣𝑒 nos métodos de Von Thun & Gilette 

(1990), e USBR (1988), os resultados foram respectivamente, 1,82 e 1,92 vezes menores 

do que a situação real, mostrando que no caso de rompimento em liquefação, estes foram 

os métodos paramétricos que mais se aproximaram, apesar de ainda permanecerem muito 

distantes do real. 
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Há uma busca para o desenvolvimento de materiais alternativos para embalagens que 

possam substituir os materiais convencionais por questões ambientais. O papel é uma 

alternativa atraente para as indústrias e já são utilizados em embalagens, porém, podemos 

aumentar seu uso melhorando as propriedades de barreiras a água, óleo e vapores de água 

possibilitando a substituição de alumínios e plásticos. Diante disso, utilizamos a técnica 

de recobrimento do papel que consiste em depositar uma camada fina de suspensão sobre 

a superfície que ao secar é formado um filme fino com propriedades de barreira. Com o 

auxílio de um pincel, foi possível aplicar as soluções dos biopolímeros de borracha natural 

(BN), carboximentilcelulose (CMC) e da mistura de borracha 

natural/carboximetilcelulose nas proporções de 75% CMC/25% BN e foram avaliados 

quanto a gramatura, resistência à óleo (kit-óleo), ângulo de contato com a água e a taxa 

de permeabilidade de vapor de água (TPVA). Os resultados mostraram kit-óleo n°12 para 

os recobrimentos de CMC/BN e kit-óleo n°10 para o recobrimento de CMC. O resultado 

foi influenciado pela gramatura ter sido maiores para BN e CMC/BN (g = 10g/m² para 

BN e CMC/BN; g=3,32 para CMC). Em relação ao ângulo de contato, a BN e CMC/BN 

alcançaram valores acima de 90° indicando caráter mais hidrofóbico em relação a CMC 

(57,99°). Todos os recobrimentos testados deram altos valores de TPVA (BN 145,84 

g/m²/dia; CMC/BN 150,39 g/m²/dia; CMC 387 g/m²/dia) devido as suspensões serem 

base água. Os recobrimentos mostraram eficiência de barreira a resistência a óleos, porém 

as características hidrofóbicas precisam ser melhoradas para a aplicação em embalagens.  
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Em um mundo que busca produtos ambientalmente sustentáveis, os biorrecursos são 

investigados como substitutos adequados dos produtos derivados de petróleo. Os extratos 

de taninos representam um dos recursos fenólicos mais abundantes da terra. Esses 

extrativos são constituídos principalmente de compostos polifenólicos e são utilizados 

industrialmente para diversos fins, como curtimento de couro. Contudo, os extrativos de 

tanino condensado também podem se polimerizar facilmente, e a biomacromolécula 

resultante pode ser explorada para outras aplicações, como adesivos e revestimentos. 

Desta forma objetiva-se realizar revestimento multicamadas em papel Kraft com 

aplicação de taninos vegetais, combinados com biopolimeros afim de promover 

propriedades de barreira a água, óleo e gases em papéis destinados a embalagens. Para 

este estudo foram utilizados taninos vegetais de Acácia Negra. Os taninos foram 

misturados com outros biopolimeros (A, B, C) na proporção de 50% e a aplicação no 

papel foi realizada com um pincel. Após esta etapa, essas soluções foram avaliadas quanto 

ao teor de sólidos, pH, viscosidade e os papéis foram caracterizados quanto gramatura, 

molhabilidade, taxa de permeabilidade ao vapor de água, resistência ao óleo. Os 

resultados mostraram que os recobrimentos realizados produziram papeis com gramatura 

entre 10- 15g/m², teores de sólidos na faixa de 28- 44%. O kit-óleo foi n° 8, 11 e 12 para 

os recobrimentos A, B e C, respectivamente. Em relação ao ângulo de contato os valores 

almejados são acima de 90º entretanto foram alcançados valores de 33º, 32º e 75º para as 

misturas com polímeros A, B e C, respectivamente. Para o TPVA o valor de referência é 

aquele que se aproxima de zero, entretanto os valores encontrados foram entre 250 a 500 

(g/m²/dia), isso pode ser justificado pelas misturas serem base água.  Os recobrimentos 

foram eficientes para a barreira a óleos, porém a barreira água necessita de novos estudos. 

A aplicação de taninos com outros biopolímeros em papéis de embalagens, pode ser um 

recurso satisfatório para inclusão de novos biomateriais no mercado. Os autores 

agradecem a CAPES, Klabin S.A, UFLA. 
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      O crescimento contínuo da população aliado a demanda industrial induziu o 

aumento da geração de resíduos sólidos, incluindo os que apresentam óxidos metálicos 

em sua composição e efluentes industriais contaminados com compostos orgânicos. 

Com o intuito de reaproveitar e tratar adequadamente antes de descartar no meio 

ambiente, uma amostra do resíduo pó de aciaria elétrica (PAE) foi caracterizada e 

avaliada como fotocatalisador para descoloração da solução de corante têxtil preto 

remazol (PR). As reações de fotocatálise foram realizadas em um reator provido de duas 

lâmpadas de Hg de baixa pressão (15 W e 36 W), utilizando 200 mL de solução do 

corante PR 40 mg L
-1

 e diferentes quantidades de resíduo. A mistura foi colocada no 

escuro por 30 min para atingir o equilíbrio de adsorção. Em seguida, as lâmpadas foram 

ligadas e em diferentes intervalos de tempo uma alíquota foi coletada, centrifugada e a 

descoloração da solução monitorada utilizando um espectrofotômetro UV-Visível com 

leitura em 598 nm. As caracterizações por fluorescência de raios-X, difração de raios-X 

e espectroscopia de infravermelho mostraram que os principais componentes do resíduo 

são: ZnO (46,2%), MgO (41,4%), Fe2O3 (6,4%) e SiO2 (3,6%). Já as imagens obtidas 

por microscopia eletrônica de varredura e mapeamento mostraram aglomerados de ZnO 

e MgO em grandes concentrações e partículas esféricas pontuais de Fe2O3. Os resultados 

obtidos com as reações fotocatalíticas realizadas variando as condições experimentais, 

tais como: valores de pH (4, 7 e 10), massa de fotocatalisador (20, 70 e 120 mg) e 

potência da radiação UV aplicada (15, 36 e 51 W), mostraram que a velocidade das 

reações sofreu maior interferência por estes dois últimos fatores avaliados. O melhor 

resultado foi obtido na reação onde se utilizou 120 mg de PAE e 51 W de potência da 

luz UV, apresentando eficiência de 84% de descoloração do PR. Desta forma, infere-se 

que este resíduo possui alto potencial para aplicação em processos fotocatalíticos e pode 

ser reaproveitado sem nenhum tratamento prévio. 

 

Agradecimentos às instituições de fomento à pesquisa: CAPES, UFLA, UNIFAL, 

CNPq e FAPEMIG.  
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    A aquisição da leitura e escrita à mão representam marcos constitucionais para as 

crianças e fundamentam o progresso na educação básica. Sendo assim, por este trabalho 

pretende-se investigar o processo de aquisição da leitura e da escrita à mão por crianças, 

de forma retrospectiva, a partir da visão das professoras alfabetizadoras. Esse estudo será 

conduzido como uma pesquisa de campo, com foco qualitativo, no qual serão 

entrevistadas todas as professoras alfabetizadoras vinculadas à rede municipal de 

educação básica, de Lavras – MG, que aceitem participar desse estudo. As entrevistas 

acontecerão de forma presencial, desde que o contexto sanitário permita. Caso não seja 

possível realizar presencialmente, as entrevistas semiestruturadas acontecerão via Google 

Meet. As entrevistas serão individualizadas e a identidade de cada entrevistada será 

mantida em sigilo. Intenciona-se questionar nas entrevistas o comportamento dos (as) 

estudantes durante a aprendizagem, os métodos de ensino adotados, as dificuldades e 

facilidades apresentadas pelos (as) alfabetizandos (as).  Os resultados serão examinados 

à luz de teorias de aprendizagem e discussões sobre letramento e alfabetização. No caso 

de ocorrência de dificuldades no processo de alfabetização, intenciona-se analisar e 

apontar possíveis ações que possam facilitar a resolução do problema. Mediante as 

condições socioculturais do atual contexto brasileiro, destaca-se a importância desse 

estudo, já que a alfabetização pode ser utilizada como importante ferramenta de 

emancipação e promoção do desenvolvimento dos sujeitos estudantes.   
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AQUISIÇÃO DAS LÍQUIDAS POR CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: UM 

ESTUDO LONGITUDINAL 

Este trabalho tem por objetivo acompanhar e analisar a aquisição de fala de uma criança com 

Síndrome de Down em um estudo longitudinal com foco na aquisição das consoantes líquidas /l, 

R, ʎ e ɾ/, bem como os encontros consonantais tautossilábicos. Esta classe de sons é a última a ser 

adquirida devido à sua complexidade (LAMPRECHT, 2004). Por ser uma classe de sons 

complexa, a criança é levada a percorrer vários caminhos até atingir o alvo adulto, ou seja, adota 

várias estratégias de reparo. A aquisição dos sons de uma determinada língua é um grande desafio 

para a criança e se apresenta de forma individual e não linear. Geralmente, a maioria das crianças 

podem apresentar variações ao adquirir uma língua (KAIL, 2013), porém, há casos em que a 

criança não domina o sistema fonológico da língua alvo, apresentando desvios. A presente 

pesquisa segue os pressupostos de Slobin (2015), pois não adota um método comparativo entre as 

aquisições típica e atípica, respeitando as características individuais que são próprias da criança 

com Síndrome de Down. A fundamentação teórica pauta-se nos Modelos Baseados no Uso 

(BYBEE, 2001, 2010), na Teoria de Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001) e nos Sistemas 

Adaptativos Complexos – SAC’s – (MILTON; PAIVA, 2011). Vale ressaltar, que a criança a partir 

de 1 ano de idade fez uso da Placa Palatina de Castillo-Morales com a finalidade de alcançar 

beníficios para a sua respiração, deglutição, desenvolvimento da fala, entre outros, corrigindo a 

protrusão lingual e o não selamento labial (CASTILO-MORALES, 1999). Este trabalho é 

considerado também um estudo de caso de uma única criança do sexo feminino no período de 3:11 

(3 anos e 11 meses) à 4:06 (4 anos e 6 meses), totalizando 8 meses de observação e coletas. A 

metodologia consistiu, ao longo da pesquisa, em fazer gravações de vídeo de 15 em 15 dias com 

duração de aproximadamente 10 minutos com o intuito de coletar as produções orais da criança 

informante em relação à aquisição das consoantes líquidas. Foi feito também um diário para anotar 

as suas produções de fala. Os dados coletados foram submetidos à análise de percepção auditiva e 

os dados duvidosos serão submetidos a análise acústica pelo programa PRAAT. A pesquisa ainda 

não apresenta resultados, pois se encontra em andamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Aquisição de Fala; Consoantes Líquidas; Síndrome de Down 
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 A alta eficiência produtiva adquirida pelas matrizes suínas comerciais, tornaram-

nas hiperprolíficas. Gerando uma necessidade de um maior aporte nutricional para que 

essa eficiência seja atingida e as fêmeas expressem seu máximo potencial reprodutivo. 

Ajustes nutricionais aminoacídicos são necessários para suprir sua alta exigência de 

nutrientes e para regular funções metabólicas importantes. Dentre esses nutrientes a 

arginina tem sua exigência maximizada, esse aminoácido funcional atua estimulando a 

secreção de prolactina e hormônio do crescimento, também é utilizado como substrato de 

óxido nítrico e poliaminas. Compostos estes relacionados ao desenvolvimento da 

glândula mamária e angiogênese. Dessa forma objetivou-se avaliar a influência da 

arginina nas proporções histológicas da glândula mamária de fêmeas suínas 

hiperprolíficas lactentes. O experimento foi realizado em uma granja comercial no 

município de Oliveira – MG. Foram utilizadas 24 matrizes de 4º e 5º ordem de parto, da 

mesma linhagem genética da granja comercial durante a lactação. O delineamento 

utilizado foi inteiramente casualizado, com uma dieta controle (CON) e uma dieta 

suplementada com 1,0% de arginina (ARG). Amostras do tecido da glândula mamária  

foram coletas e avaliados parâmetros do desenvolvimento da glândula mamária utilizando 

dois diferentes modelos de análise histológica. O estudo 1 realizando-se a contagem de 

capilares e alvéolos com o auxílio do programa imageJ e o estudo 2 por meio de leitura 

dos pixels que representavam os diferentes tecidos.  As matrizes suplementadas com 

ARG, no estudo 1 apresentaram um aumento no número de capilares sanguíneos por mm² 

(P<0,05), e na relação capilar/alvéolo (P<0,05). Já o estudo 2 apresentou uma maior 

proporção de tecido conjuntivo nas glândulas abdominais, suplementação não alterou a 

proporção do tecido parenquimatoso, tecido conjuntivo, adipócito e vasos sanguíneos 

(P>0,05). Os resultados sugerem que a suplementação de 1,0% de arginina em fêmeas 

lactantes ativam mecanismos de diferenciação celular e angiogênese e sugere que o uso 

de diferentes metodologias na leitura das lâminas podem influenciar os resultados. 
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Abstract. Zizek’s project of culture critique involves a reopening of the concept of 

“ideology”. The author proceeds to this listing some aspects of the concept in his 

predecessors, as well as showing the gaps in that views – namely, Frankfurt 

School and a juncture of Alhusserian theory on Ideology and Sloterdijk’s thoughts 

on post-ideology.  Hereby, he begins to outline his own project, oriented by 

Hegelian philosophy and Lacanian psychoanalysis. This paper intends to show 

the first step towards Zizek’s project of culture critique. 

Keywords: Ideology, Zizek, Frankfurt School, Althusser. 

 

Resumo. O projeto da crítica da cultura de Zizek envolve uma reabertura do 

conceito de “ideologia”. O autor propõe-se a fazer isso listando alguns aspectos 

do conceito em seus predecessores, bem como mostrando lacunas em suas visões 

– nomeadamente, a Escola de Frankfurt e a juntura da teoria sobre ideologia de 

Althusser e a de Sloterdijk sobre pós-ideologia. Nesse ínterim, começa a se 

formar seu próprio projeto, orientado pela filosofia hegeliana e a psicanálise de 

Lacan. Nesse trabalho pretendemos expôr esse primeiro passo rumo ao projeto 

da crítica da cultura de Zizek . 

Palavras-chave: Ideologia, Zizek, Escola de Frankfurt, Althusser. 

1. A Luta Frankfurtiana contra o Revisionismo 

A crítica zizekiana dos pós-freudianos corresponde àquela feita por Jacoby em 

Amnésia Social (1977), onde o autor americano lança a tese segundo a qual o 

revisionismo freudiano padece da amnésia quanto ao núcleo sócio-crítico da teoria 

freudiana. Segundo essas leituras, Freud seria vitimado por visões deterministas, pan-

sexualistas, biologistas ou naturalistas, desconsiderando o contexto sócio-histórico das 

práticas intersubjetivas. Assim sendo, no escopo das leituras revisionistas, a fonte dos 

distúrbios psíquicos remeteria ao impedimento do potencial criativo do sujeito, a um 

Ego doente que seria obrigado a arranjar seus conflitos de modo patológico; nessa linha, 

o processo de cura seria sobretudo individual, consistiria em desfazer óbices culturais 

liberando, assim, um Ego sanado, genuíno ou criativo. “Dentro dessa perspectiva, o 

inconsciente não é um depósito de impulsos ilícitos, mas, antes, o resultado de conflitos 

morais e impasses criativos que se tornaram insuportáveis para o sujeito” (ZIZEK, 1994 

p. 10). 
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Contrariamente a essa visão, os frankfurtianos foram os primeiros, segundo 

Zizek e em linha com Jacoby, a realizar um “retorno a Freud”1, em contramão às 

vertentes revisionistas, tratava-se, para Marcuse e Adorno, de recuperar o impasse 

freudiano, o qual consistia em não simplesmente considerar o Ego doente, mas em 

assumir que a estrutura geradora dessa condição egóica é, ela mesma, problemática, 

inviabilizando, assim, um sujeito emancipado no interior de uma sociedade doente. A 

subjetividade não se realiza num rearranjo dos motores psíquicos, mas socialmente; se o 

mundo não oferece condições a uma subjetividade emancipada, a própria possibilidade 

da emancipação estaria ausente. A “cultura”, então, consiste de uma segunda natureza 

que não pode simplesmente ser desfeita com vistas a gerar um sujeito autônomo, ela 

“não é simplesmente natureza ou história, mas história congelada que aparece como 

natureza” (JACOBY citado por ZIZEK, 1994, p. 31). Deve-se ter em mente que a 

operação dos frankfurtianos não consiste em descobrir a história sob os conceitos quase-

biológicos de Freud, pelo contrário, todo o aparato metapsicológico do psicanalista 

deve, forçosa ou rigorosamente, ser tomado como natureza. A tônica de Adorno quanto 

à sua leitura de Freud versa sobre o conflito irresolúvel entre civilização e puslão, isto é, 

o desenvolvimento civilizatório a serviço da lógica da dominação recalca as pulsões 

rebeldes a essa estrutura, ao mesmo tempo em que tal renúncia forçada é condição à 

aquisição de atividades humanas “superiores” (a própria cultura). Donde emerge a 

impossibilidade de se decidir entre recalque e sublimação. 

 Esse mesmo impasse se repete a nível terapêutico. Em seus primórdios o 

tratamento consistia em libertar o sujeito de qualquer constrangimento inconsciente, 

todavia, quando na segunda tópica freudiana (ego, id e superego), “O tratamento 

analítico visava cada vez mais não demolir o Superego, mas estabelecer a ‘harmonia’ 

entre as três agências” (ZIZEK, 1994, p. 12). Nesse caso, o ego encontra-se num papel 

de mediador entre as exigências do recalque (superego) e a permissividade pulsional 

(id): 

 Desde a articulação das contradições entre o universal e o particular, entre o 

indivíduo e a sociedade a ele alienada, o inconsciente herda o rebotalho do processo do 

esclarecimento, aquilo que devia ser dispensado – no entanto recalcado – para que a 

civilização florescesse. De modo que o inconsciente não pode ser imediatamente 

socializado ou sanado como queriam os revisionistas, posto que sobre ele restam 

exatamente os “processos antissociais” necessários à objetificação das relações sociais, 

necessário à própria civilização. Desta sorte: 

numa sociedade alienada, a terapia é terminantemente destinada a falhar, e as 

razões para essa falha são providas pela própria teoria. O ‘sucesso’ 

terapêutico remonta à ‘normalização’ do paciente, sua adaptação ao ‘normal’ 

funcionamento da sociedade existente, enquanto a realização da teoria 

psicanalítica é precisamente explicar como a ‘doença mental’ resulta da 

própria estrutura da ordem social existente; isto é, a ‘loucura individual’ é 

baseada num certo ‘descontentamento’ que é endêmico à civilização como tal 

(ZIZEK, 1994, p. 15). 

Desse decurso, a formulação de Jacoby é conclusiva: “A psicanálise é uma teoria da 

sociedade sem-liberdade que necessita da psicanálise como terapia” (JACOBY citado 

por ZIZEK, 1994, p. 15). Ou seja, a psicanálise ocupa o contraditório domínio no qual 

sua necessidade, ocasionada pelo sofrimento decorrente das forças civilizatórias, é 

 
1 “Retorno a Freud” foi o nome dado por Lacan a seu ensino no início de seu trajeto, o qual consistia em 

recuperar a experiência freudiana do revisionismo promovido, dentre outros, pela “psicologia do Ego”. 
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impossibilitada de ir a cabo com a cura devido ao contexto que criou a própria 

psicanálise. 

2. A Teoria Crítica da Sociedade e a Crítica do Indivíduo Psicológico 

A se ter como linha mestra essa perspectiva, a encruzilhada prático-teórica na 

qual a psicanálise é posta teria como fulcro a relação entre sublimação e recalque. Como 

dito anteriormente, toda aquisição sócio-cultural viria acompanhada de um recalque 

subjacente. Contudo, de acordo com a teoria crítica da sociedade (TCS)2, o fenômeno 

do fascismo trouxe à baila uma espécie de solução a esse empecilho ou “constante 

antropológica”, a dessublimação repressiva. Com essa chave os frankfurtianos 

conseguem amparar a tese segundo a qual os impulsos arcaicos do isso (id) vivem em 

harmonia com a sociedade – seja nos fascismos, seja nas sociedades de consumo. 

Em Freud o ego era concebido como uma faculdade de mediação entre os 

impulsos arcaicos do id e as pressões ou repressões sociais advindas do superego. 

Todavia, nas sociedades pós-liberais, o 

comportamento regressivo, compulsivo, cego, automático, que sustenta todos 

os signos do Id, longe de libertar-nos das pressões da ordem social existente, 

aderem perfeitamente às demandas do Superego, e é, portanto, já alinhado a 

serviço da ordem social. Como consequência, as forças da ‘repressão’ social 

exercem um controle direto sobre as pulsões (ZIZEK, 1994, p. 16). 

Se antes tínhamos uma sociedade repressiva, que operava sob o domínio da Lei, na 

sociedade fascista (e o mesmo vale para a sociedade de consumo ou da indústria 

cultural), a regressão do eu ao inconsciente ou aos impulsos do isso promove sua 

automatização, advindo, no lugar da sociedade repressiva, a sociedade do imperativo de 

gozo. Com essa espécie de socialização do inconsciente, isto é, a teatralidade 

performada pela sociedade fascista, as massas já não creem propriamente em seu líder, 

nem nos judeus como encarnação do diabo, contudo, a libido dos atores sociais é 

tragada pelo espetáculo encenado por essas sociedades. Trabalhando sobre essa noção 

de performatividade social, Adorno recusará, então, o qualificador ideológica às 

sociedades fascistas: 

a suposta “ideologia fascista” já não tem a coerência de um campo racional 

que mereça a análise e a refutação ideológico-críticas, já não é, nem mesmo 

entre seus promotores, ‘levada a sério’, seu estatuto é puramente instrumental 

e, no fundo, apoia-se apenas na coerção externa – a ideologia fascista se 

reduz, em última instância, a uma mentira pura e simples, em relação à qual 

nos mantemos a distância e da qual nos servimos como sendo um puro meio 

de ação; não funciona à maneira da ‘mentira necessariamente vivida como 

verdade’, o que constitui o “sinal de reconhecimento” da ideologia 

propriamente dita” (ZIZEK, 1992, p. 26). 

– E, convocada a responder sobre esse cenário, a psicanálise teria por tarefa “articular as 

condições para sua própria obsolescência” (ZIZEK, 1994, p. 19). 

A partir dessa dimensão performativa, Zizek passa à segunda linha 

argumentativa sobre a ideologia, a que ele desenvolve a partir de uma referência ao 

Projekt Ideologie-Theorie (PIT)3. Segundo o PIT, a falta de coerência presente no 

 
2 É Zizek quem faz uso da sigla TCS, embora comporte um risco de generalização colocar os 

frankfurtianos sob ela, discutir pormenores sobre a apreciação zizekiana dessa escola encontra-se fora do 

escopo do trabalho. 
3 Grupo constituído em torno da revista berlinense Das Argument (ZIZEK, 1992). 
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discurso fascista é fator que o torna ideológico como tal. O amontoado de elementos 

participantes do discurso fascista não possui nenhuma significação de classe intrínseca, 

tal valor só lhes é conferido ao serem capturados e organizados por um discurso 

totalizante. 

Nesse sentido, o tipo de interpelação ideológica proposta pelo fascismo seria 

outro que o althusseriano (ao qual voltaremos). Para o presente caso, os indivíduos não 

são simplesmente convocados a responder como sujeitos (da razão, os quais ordenariam 

o discurso social sob a perspectiva da coerência), dado que a irracionalidade não opera 

por trás do tecido social, suas incongruências não se mascaram sob véu de 

racionalidade, mas se coloca explicitamente. Esta formação ideológica interpela os 

indivíduos convocando-os a amá-la, a se devotarem a ela – “sob a forma do 

‘dogmatismo’ amoroso” (ZIZEK, 1992, p. 28). Contudo, ainda que o PIT compreenda o 

fascismo como constituído por diversos elementos heterogêneos que competem à 

formação do discurso hegemônico, a teorização ausente nesse escopo é aquela que 

marca a diferença entre esse discurso e o discurso do senhor pré-burguês. O fascismo 

funda-se como uma tentativa de construir uma sociedade organicamente ligada, tal qual 

a feudal, porém, a dimensão elidida do discurso fascista é exatamente aquela do 

capitalismo ou da luta de classes, da sociedade intrinsecamente dividida – e não 

somente ameaçada pelo agente externo, o judeu, o comunista, o imigrante etc. Nesse 

sentido, a ideologia é louca, o teatro ou o rito performático no fascismo se “endurece”, é 

tomado como valor de verdade; esse discurso não é mais lastreado pela efetividade ou 

fatualidade, nem suscetível de racionalização a partir de sua inconsistência, já que é 

completo ou suficiente em sua leitura ou devotamento amoroso. 

 Esse caráter cristalizado do discurso fascista permite a Zizek retomar o 

fenômeno da despsicologização, referido a Adorno. A despsicologização remete à tarefa 

da psicanálise como um processo em que ocorrências encobertas (inconscientes) seriam 

trazidas à luz, tornadas conscientes, de modo que, ao fim do processo algo como uma 

neutralização ou esvaziamento do conteúdo psicológico ocorreria. No fascismo, esse 

fenômeno ganha outro contorno, o sujeito se despsicologiza, não devido à elaboração do 

conteúdo recalcado, mas porque sua cadeia inconsciente encontra-se do lado de fora – 

no fascismo, despsicologização e socialização  do inconsciente tornam-se sinônimos, 

nas palavras de Adorno: ocorre aí “a expropriação do inconsciente pelo controle social, 

ao invés de fazer os sujeitos conscientes de seu inconsciente” (ADORNO, 1975). 

Contudo, Zizek toma esse tema por outra via. Assim como na loucura ( LACAN, 2002) 

a cadeia significante possui um caráter “ideativamente neutro”, a cadeia se impõe ao 

sujeito – isto é, ele apenas testemunha seu delírio, não podendo se desconvencer de suas 

alucinações – e este apenas reage a ela, na despsicologização o mesmo acontece, mas 

em escala social. Seguindo o autor, as elaborações de Adorno ganham aqui um novo 

matiz. Esse discurso imposto, ao qual o eu pode apenas reagir no nível do afeto – com a 

atitude “amorosa dogmática” –  

Adquire a forma de uma injunção não-dialetizada, incompreendida, absurda, 

e surge como um texto que de modo algum permite ao sujeito reconhecer ali 

a fraqueza ‘afetiva’ de seus anseios, ódios, temores etc.; numa palavra, ela 

funciona como supereu (ZIZEK, 1992, p. 31). 

E, dessublimação repressiva, é o modo de, no campo da TCS, dizer que a Lei social 

começa a funcionar como um imperativo superegóico. 
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Podemos notar aqui como Zizek lança mão de uma teorização do PIT para 

clarificar essa elaboração central da TCS, bem como mostrar a insuficiência dessa 

abordagem. O erro de Adorno consistiria em conceber a psicanálise como uma teoria do 

indivíduo psicológico, além de vislumbrar a dissolução dessa instância no discurso 

fascista. Ao tratar da estetização ou da teatralidade do discurso fascista, o frankfurtiano 

enxerga essa composição como decorrente de motores externos; assim, é 

instrumentalmente melhor amar, aderir à ideologia dominante a permanecer fiel a uma 

subjetividade não doente, a um eu reflexivo-mediador. O “retorno a Freud” promovido 

por Lacan permite situar o inconsciente em outro domínio que não o psicológico, ou 

ainda inverter a concepção adorniana, por essa via, não é exatamente o fascismo que 

consiste no translado do inconsciente ao domínio social ou exterior ao sujeito, mas o 

próprio inconsciente já é esse domínio exterior. 

Assim, o que a TCS produziu foi exatamente a questão mesma do totalitarismo, 

sob a forma da dessublimação repressiva, ou, seu “conceito faltoso: o de supereu” 

(ZIZEK, 1992, p. 34) (tomado como cadeia ideativamente neutra). Cabe, para Zizek, 

explicar o funcionamento dessa “superegoização social” sem recorrer ao indivíduo 

psicológico eclipsado pelo teatro ideológico, isto é, sem recorrer à “fantasia do 

indivíduo autônomo. 

3. Culminâncias da Teoria Crítica 

Voltando à TCS. Inicialmente Horkheimer concebia a psicanálise como 

submetida ao materialismo histórico; o inconsciente é correlato do processo social 

alienado e, assim, a psicanálise teria como pauta explicar o modo como a economia 

determina processos psíquicos profundos, isto é, como o processo socioeconômico 

molda o psiquismo. Na Dialética do Esclarecimento a psicanálise deixa de estar 

submetida ao materialismo histórico. Conforme a leitura zizekiana da TCS, o próprio 

projeto iluminista trazia em seu bojo o elemento da dominação e da alienação 

produzidos pelo próprio avanço da civilização – o controle da natureza, o domínio da 

técnica ou a sociedade abundante (de consumo), pressupostos do iluminismo, não 

teriam promovido a emancipação, pelo contrário (ADORNO & HORKHEIMER, 1985). 

Desse modo, o estado de alienação não era simplesmente encapsulado pela sociedade 

burguesa, mas pelo núcleo de sua possibilidade, a manipulação tecnológica calcada no 

iluminismo. Por essa leitura, se a psicanálise desconhece a noção de dessublimação 

repressiva, o marxismo faz o mesmo com a de “mundo administrado”, decorrente da 

dominação tecnológica. Desse modo,  

A estreita correlação entre essas duas noções é evidente: é justamente no 

‘mundo administrado’ que a sociedade pode prescindir das instâncias 

‘psicológicas’ da repressão e realizar uma ‘socialização’ imediata das 

pulsões, que ficam, como tais, a serviço do supereu, da repressão social. Em 

outras palavras, a ‘dessublimação repressiva’ seria a maneira como, no 

‘mundo administrado’, a sociedade regeria a ‘economia subjetiva’, libidinal, 

de seus sujeitos (ZIZEK, 1992, p. 37). 

 Ao reconhecerem o cerne da alienação no pensamento mítico, como primeira 

renúncia à espontaneidade natural humana, Adorno e Horkheimer situam aí o sacrifício 

mais radical, da própria essência do eu – para os autores, os estratagemas de Ulisses 

para vencer seus desafios, uma metáfora para “natureza”, evidenciam o trabalho do 

esclarecimento já em ação, a astúcia de Ulisses o separa do mundo natural, o qual se 

torna essência alienada, ao mesmo tempo em que tal separação enseja a disposição 
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humana à dominação. A racionalidade e controle da natureza surgidos no pensamento 

primitivo leva-nos à formulação de que o eu se estabelece na operação de negar a sua 

própria natureza, o “princípio do prazer”; essa natureza perdida é então substituída pela 

razão voltada ao eu como seu próprio fim, uma segunda natureza surgida da expulsão da 

primeira. Nesse cenário, a reafirmação pulsional leva, não à autonomia, mas à 

dessublimação repressiva a qual “só pode ser um quase-‘retorno à natureza’, 

antecipadamente manipulado pelas forças de dominação” (ZIZEK, 1992, p. 39). Desse 

modo, a proposta emancipatória aí contida envolve reconhecer o outro que jaz em si 

mesmo, a natureza primordialmente alienada. Assim, o eixo de forças dessublimatório-

repressivas encontra-se a serviço da cultura e é na regressão à natureza originária, ao 

outro em de si mesmo – a natureza da qual o ser humano se alienou, apresentando-se 

agora como essência apartada, algo como um outro absoluto, porque não recuperável –, 

o lugar de onde advém a “sublimação não-repressiva”. Conforme Zizek: 

É precisamente a ‘dessublimação repressiva’ que possibilita a inversão 

radical: é que, na sociedade da dominação tradicional, a da ‘sublimação 

repressiva’, a cultura, o desenvolvimento das chamadas ‘capacidades 

superiores’, baseava-se na ‘repressão’ – a ‘repressão’ pulsional servia de base 

necessária à cultura, o que lhe assegurava ao menos uma espécie de 

legitimação. Com a ‘dessublimação repressiva’ ao contrário esse vínculo 

entre a ‘cultura’ e a ‘repressão’ é interrompido: o resultado ‘positivo’ da 

‘dessublimação repressiva’ consiste, portanto, em que a ‘sublimação’ e a 

‘cultura’ se libertam de seu entrelaçamento exclusivo com a ‘repressão’ – as 

forças da ‘repressão’ ficam agora do lado da ‘dessublimação’, da ‘regressão’, 

o que possibilita a inversão dessa conjuntura, o advento da ‘sublimação não-

repressiva’ (ZIZEK, 1992, p. 40). 

 

Nesse quadro, no primeiro ensaio do livro, o mito de Ulisses já encarna a divisão do 

trabalho – uns remam e Ulisses é atado ao mastro – e a atitude de dominação da 

objetividade, de vencer a natureza. E o segundo ensaio encontra a verdade da razão 

moral kantiana sob a forma de Sade – o tema lacaniano “Kant com Sade” já havia sido 

articulado aqui –, numa dominação da qual está excluída qualquer sentimento: “o 

movimento de báscula da autonomia da razão formal para o ‘despotismo’ 

instrumentalista” (ZIZEK, 1992, p. 41); como o pensamento racional não se baseia em 

sentimentos, seu caráter técnico-científico permite que se lide com o outro como um 

objeto. O que se evidencia aí é o retorno à matéria pulsional já degradada, ao outro 

natural mediado pela cultura, como uma espécie de segunda natureza racionalizante 

pertencente ao eu, cuja dominação e o prazer em exercê-la é paradigmático. Zizek 

observa novamente a falta de um conceito apropriado de supereu, o qual permitiu a 

Lacan “aparentar o imperativo categórico do supereu ao imperativo de gozo” (IDEM), 

em sua leitura, o supereu não é somente a instância ferozmente moral, é, também, o 

gozo em sua forma pura e de origem materna4, com essa ligação, deixa-se de ver a 

atividade instrumental como um retorno à matéria pulsional da segunda natureza e 

passa-se a vê-la como um produto, a saber, pós-liberal. 

 Todavia, para Zizek, a TCS produziu duas respostas ante o choque com o 

totalitarismo, a Dialética Negativa de Adorno e a teoria habermasiana. Em sua 

abordagem “antifilosófica”, contrária à tradição alemã (de construção de totalidades 

sistemáticas), Adorno privilegia o ensaio (forma própria à tradição francesa) e seu 

 
4 O psicanalista toma emprestada essa elaboração de Melanie Klein (LACAN, sem 5). 
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caráter particular, ensejado por uma situação concreta. Com essa abordagem, Adorno se 

posiciona numa dimensão imanentista, não totalizadora “onde o método teórico se curva 

a seu objeto” (ZIZEK, 1992, p. 46). Isso acontece porque o objeto resiste em ser 

subsumido à armadura totalizante, isto é, carrega em si uma dimensão de alteridade 

absoluta, como aquilo que se furta à simbolização. É na perseguição desse objeto que 

resiste à interpretação – a música ou texto kafkaniano – onde se encontra a 

“subjetividade a ser salva” e aí “a única possibilidade de o sujeito se ‘desalienar’ estaria 

em ele reconhecer seu próprio descentramento” (ZIZEK, 1992, p. 47), ou seja, já não se 

trata mais de uma volta à sociedade orgânica pré-capitalista, onde a substância do 

sujeito era encontrada no corpo social ou em sua integração com a natureza, mas de se 

reconhecer como um sujeito apartado da plenitude social ou natural – o fascismo e a 

ideologia em geral seriam, aqui, tentativas de retornar àquele estágio anterior. O sujeito 

não pode, portanto, ser tomado como o sujeito do sentido ou do significado, que se 

reconhece ou se representa na esfera social, simbólica. Mesmo estando em diálogo com 

os temas clássicos da TCS – a razão instrumental e o mundo administrado –, Adorno 

abre uma dimensão inédita pertinente de ser associada ao campo da psicanálise, a 

dimensão do real, alteridade absoluta. 

 Contrariamente a Adorno, Habermas produziu seu próprio “retorno a Freud”, 

uma teoria do sujeito do significado. Para ele, o supereu é a autoridade social estendida 

à esfera particular, de modo que o isso é composto pelos desejos recalcados da ordem 

pública, sob o domínio superegóico ou da autoridade social, os quais passam a ser 

estranhados pelo sujeito, e a defesa contra esses desejos tornar-se-ia inconsciente. O que 

torna o supereu semelhante ao isso, dado que, ambos são excluídos da esfera da 

comunicação, social, o primeiro por encontrar-se sacralizado, operando como um 

dogma social e o segundo por encontrar-se ausente, portanto, ambos imunes à crítica. O 

sintoma, então, é aquilo que penetra a esfera fenomênica destruindo sua gramática, isto 

é, não há uma cadeia pública de comunicação que confira significado à formação do 

inconsciente. As formações do inconsciente constituem-se, assim, de uma linguagem 

privada incompatível com aquela do Ego intersubjetiva. O processo analítico se passa, 

por um lado, como uma “pedagogia”, trata-se de desenvolver a esfera de mediação 

simbólica de modo que o sujeito possa racionar as renúncias pulsionais com as 

exigências culturais, ele, enfim, “pode realizar conscientemente os sacrifícios 

necessários” (ZIZEK, 1994, p. 24). E por outro como um processo auto-reflexivo: 

Uma interpretação adequada não apenas leva ao ‘conhecimento verdadeiro’ 

do sintoma, mas ao mesmo tempo envolve a dissolução do sintoma e, 

portanto, a ‘reconciliação’ do sujeito consigo mesmo – o ato de conhecer é 

em si um ato de libertação da coerção inconsciente (ZIZEK, 1994, p. 25). 

Dispostos esses dois aspectos, para Habermas: 

A análise bem-sucedida leva a uma reconciliação do eu (o ‘sujeito’) com o 

isso (a ‘substância alienada’), através da qual o eu se reconhece em seu outro 

e decifra, nos sintomas, as expressões de suas próprias motivações, bem 

como os processos pelos quais essas motivações possam deixar de ser 

excluídas da mediação da comunicação pública (ZIZEK, 1992, p. 53). 

Zizek analisa o projeto habermasiano na seguinte linha: à primeira vista, o 

inconsciente é a autoalienação hegeliana. Contudo, a existência de uma motivação 

verdadeira para o conteúdo expresso numa formação cuja gramática ou hermenêutica 

fora perdida porque expulsa da esfera pública (o sintoma), deixaria transparecer a 
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dimensão kantiana de seu projeto. É possível derivar daí a existência de uma ideia 

reguladora, um ideal comunicativo que possibilitasse continuamente a tradução ou o 

englobamento das formações não mediadas publicamente, como uma ideia “teleológica, 

um Ideal de que só podemos nos aproximar num movimento assintótico” (ZIZEK, 

1992, p. 54). Por não se encontrar inscrita na dimensão da comunicação, mas da 

regulação transcendente, a falha comunicativa seria de referência kantiana em 

detrimento a Hegel. Zizek opõe, assim, o projeto adorniano a esse de Habermas. No 

primeiro, haveria um real que resiste à interpretação. Já Habermas endossaria a 

existência do sujeito do significado, o sentido verdadeiro, porém abduzido da esfera da 

comunicação, por falta de instâncias sociais ou discursivas operando como mediadores. 

 O processo psicanalítico proposto por Lacan segue, dessarte, a via aberta por 

Adorno. Para o francês, a análise termina “quando o sujeito vivencia a impossibilidade 

de sua realização total no Simbólico como efeito de um núcleo ‘impossível’/’real’ no 

cerne do Simbólico” (ZIZEK, 1992, p. 55). O obstáculo à realização não se dá por 

instâncias exteriores ao objeto mas, numa linguagem hegeliana, o obstáculo faz parte ou 

é interno à própria coisa. Portanto, Habermas, como ponto culminante da TCS participa 

de um encontro malogrado com Freud, ao retornar a questões hermenêuticas e apartar 

de seu escopo à problemática que Adorno pusera em movimento (ZIZEK, 1992). 

4. O Cinismo e a “era pós-ideológica” 

A segunda perspectiva disposta por Zizek a fim de constituir o plano no qual se 

insere seu projeto da crítica da ideologia é o cinismo, como indexador de uma era pós-

ideológica. Seu primeiro alvo é Umberto Eco, contra quem argumenta sobre a 

insuficiência do riso como ferramenta crítica à autoridade ou ao totalitarismo; para o 

autor italiano, o riso funcionaria como uma espécie de atitude evidenciadora da 

insubordinação do sujeito ao poder; bastaria, nessa linha, rir do poder para demonstrar a 

liberdade ou autonomia do sujeito quanto às estruturas que o determinam, aprisionam 

ou reprimem. Contudo, quando o riso, sob a forma de cinismo ou atitude irônica de 

distanciamento do poder, já está presente nas próprias estruturas dominantes, ou o 

mesmo, quando o distanciamento já é performado pelos próprios atores que ocupam o 

lugar do poder, o desprezo pela autoridade sob a forma de kynicism (atitude associada às 

classes subalternas) deixa produzir seu efeito crítico ou incriminatório, dado que o 

desprezo pela posição já é atuado pelos agentes da estrutura dominante. O segundo 

autor é Sloterdijk, o qual parte da premissa do cinismo como um fenômeno atuante na 

cultura contemporânea, isto é, o agente já não se implica ou encontra-se distanciado de 

seu papel social, ele já sabe que o social é baseado numa mentira, não nutre ilusões 

sobre liberdade, justiça etc. Assim, se vivemos numa sociedade sem ilusões, segue-se 

que nos encontramos num mundo pós-ideológico, pois a ideologia, se entendida como 

falsa consciência, não estaria em operação num tempo em que as pessoas têm 

consciência dos interesses sociais, ou ainda, em que esses mesmos interesses operam 

explicitamente: “essa consciência não se sente mais aturdida por nenhuma crítica 

ideológica; sua falsidade já está reflexivamente conformada” (SLOTERDIJK, 2012, p. 

34). 

 A leitura sintomal calcada no método crítico-ideológico não operaria nesse 

campo, posto não ser possível confrontar o recalcado e seu texto ideológico, já que o 

recalcado é enunciado pelo agente, ou ainda, a realidade sabe levar em conta as 

estratégias da crítica. Sendo esse o caso, estamos vivendo numa era pós-ideológica. 
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5. Althusser – A ideologia produtora do sujeito 

Porém, para o esloveno, a ideologia não é simplesmente uma questão de crença, 

sua tônica não está posta no campo do saber – se assim o fosse, de fato, estaríamos 

vivendo numa era pós-ideológica – mas do lado do fazer. Ainda que possuamos uma 

consciência esclarecida, a ideologia se verifica ao nível das práticas sociais; desse 

modo, desde que o sujeito desempenhe seu papel em nível estrutural, ele é livre para 

pensar, livre para tergiversar – ou ainda: “o sentido da análise de Marx é que as 

próprias coisas (mercadorias) acreditam em lugar dos sujeitos” (ZIZEK, 1994, p. 317).  

Chegamos, assim, depois Eco e Sloterdijk, à terceira das perspectivas criticadas 

por Zizek, Althusser. Para o estruturalista a ideologia opera por meio da ilusão de 

autonomia gerada no sujeito pelos Aparelhos Ideológicos de Estado, estes tomados 

como o Estado ou a sociedade, os quais operam como uma estrutura que conforma o 

sujeito a eles. Ao ser convocado a responder sobre suas preferências, identidade, ou 

responsabilidade, o indivíduo responde como sujeito; por consequência, embora 

cálculos e análises sejam feitos sociologicamente, em larga escala, os indivíduos se 

pensam ou se expressam jurídica, autônoma ou cartesianamente, como “eu sou”, “eu 

gosto” ou “eu desejo”, ainda que, no nível de suas palavras, ele diga o contrário. De 

modo que, “seguir um ritual é uma expressão/efeito de sua crença interna” (ZIZEK, 

1994, p. 59). Segundo Althusser, a ideologia: 

‘age’ ou ‘funciona’ de maneira tal que ‘recruta’ sujeitos entre os indivíduos 

(ela as recruta a todos), ou que ‘transforma’ os indivíduos em sujeitos 

(transforma-os a todos), por essa operação muito precisa que denominei de 

interpelação, e que pode ser imaginada nos moldes da mais corriqueira 

interpelação cotidiana da Policia (ou de outro): ‘Ei, você aí’. 

Presumindo-se que a cena teórica que imaginei ocorra na rua, o 

indivíduo chamado se voltará. Por essa mera virada física de 180 graus, ele se 

torna sujeito. Por quê? Porque reconheceu que o chamado ‘realmente’ se 

dirigia a ele, e que ‘era realmente ele que estava sendo chamado’ (e não outra 

pessoa). A experiência mostra que a comunicação prática dos chamamentos é 

tamanha que eles raramente erram seu alvo: quer se trate de uma interpelação 

verbal ou de um assobio, o interpelado sempre reconhece que é realmente ele 

quem está sendo chamado. E, no entanto, trata-se de um fenômeno estranho, 

que não pode ser explicado apenas pelos ‘sentimentos de culpa’, a despeito 

do grande número dos que ‘têm um peso na consciência’.  

Naturalmente, a bem da conveniência e da clareza de nosso teatrinho 

teórico, tivemos que apresentar as coisas sob a forma de uma sequência, com 

um antes e um depois, e portanto, sob a forma de uma sucessão temporal. Ha 

indivíduos andando. Em algum lugar (geralmente, atrás deles), soa o 

chamado: ‘Ei, você aí!’ Um indivíduo (nove em cada dez vezes, o individuo 

certo) se volta, acreditando/desconfiando/sabendo que é com ele, isto é, 

reconhecendo que ‘é realmente ele’ quem e visado pelo chamamento. Mas, 

na realidade, essas coisas acontecem sem nenhuma sucessão. A existência da 

ideologia e o chamamento ou interpelação dos indivíduos como sujeitos são 

uma e a mesma coisa (ALTHUSSER, 1996, pp. 133-134). 

 Primeiramente Zizek evidencia dois aspectos retóricos dessa elaboração. A cena 

se passa como se o sujeito fosse acometido por um sentimento de culpa e como se ela 

ocorresse num regime temporal, como bem destaca Althusser. O fato é que, o 

sentimento de culpa é apenas um indexador possível da submissão do sujeito ao 

constrangimento do Poder, a própria culpa abstrata, “o que foi que eu fiz?” – porque a 

princípio ele fez algo – evidencia que o Outro catalisa o processo conhecido como 

“sujeito”, enseja esse sujeito. E, o próprio ato de responder, se responsabilizar por si já 
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implica um vínculo anterior ao Outro social, o sujeito já se encontra engalfinhado nas 

malhas do simbólico, se articula pelos termos ali presentes, sendo assim, a submissão do 

sujeito ao simbólico é atemporal, não é necessário que ela ocorra numa sequência 

cronológica determinada. É nessa zona de penumbra, entre a mobilização do sujeito e o 

inefável chamado do Outro que opera a convocação do Outro. A resposta oferecida 

como sujeito, cujos exemplos no roteiro althusseriano poderiam ser: “Estou indo na 

padaria”, “não tenho nada com isso doutor”, “Eu gosto dessa música porque...”, é o 

processo de subjetivação. Subjetivação que funciona, portanto, como um preenchimento 

do buraco, da lacuna simbólica aberta pela própria pergunta ou interpelação: 

O que permanece ‘impensado’ na teoria da interpelação de Althusser é, 

portanto, o fato de que, antes do reconhecimento ideológico, temos um 

momento intermediário de interpelação obscena e impenetrável sem 

identificação, uma espécie de ‘mediador evanescente’ que deve tornar-se 

invisível para que o sujeito possa alcançar identidade simbólica – para 

realizar o gesto de subjetivação (ZIZEK, 1996, p. 61). 

Caso tivéssemos essa operação perfeitamente executada, teríamos o sujeito 

como um epifenômeno da estrutura; haveria aí uma perfeita conformação entre 

indivíduo e estrutura mediada pelo sujeito; “sujeito”, portanto, tomado como a instância 

que subjetiviza a relação/adequação entre indivíduo e sociedade. Todavia, esse processo 

de subjetivação ou internalização da sociedade para a formação de um indivíduo 

adequado possui uma face traumática ou irracional. Os rituais ou valores sociais 

padecem do mal da tautologia, seu fundamento não é justificado ou racionalizado, “são 

porque são”, e nesse choque com o puro significante, com a pura injunção traumática, o 

sujeito é levado a constituir uma fantasia. A fantasia é aqui entendida como uma 

tentativa de moldar a substância gozante do sujeito, a pulsão, de modo que ela possa 

corresponder à ordem simbólica, ao Outro e se apropriar desse outro absoluto sob a 

forma do desejo (LACAN, sem 14), reprimindo, assim, a face traumática do objeto que 

remanesce como um resto. Porém – aqui o projeto zizekiano começa a se revelar: 

esse resto, longe de prejudicar a plena submissão do sujeito à ordem 

ideológica, é a pr6pria condição dela: é precisamente esse excedente não 

integrado de trauma sem sentido que confere à Lei sua autoridade 

incondicional; em outras palavras, é ele que –  na medida em que escapa ao 

sentido ideológico – sustenta o que poderíamos chamar de jouis-sens 

ideológico, o gozo-no-sentido (enjoy-meant) que é próprio da ideologia 

(ZIZEK, 1996, p. 32. 

6. A Crítica da Ideologia em Zizek 

Notemos como, a partir desses três autores elencados por Zizek, podemos 

escalar uma ampliação do enquadramento. Primeiro (Eco), o agente da ideologia ou da 

dominação é identificado a seu papel ou lugar estrutural, de modo que bastaria o 

desprezo, o riso ou kynicism para afirmar a autonomia do sujeito ante a estrutura. Num 

segundo momento, o agente da ideologia é ele mesmo cínico, não se identifica 

subjetivamente com seu papel estrutural, de modo que o kynicism não opera como 

atitude de afirmação da autonomia do sujeito, ou ainda, dominantes e dominados 

exercem seus papeis sociais independente da consciência (cínica e esclarecida) que 

possuem sobre si mesmos. Por fim, na terceira etapa do argumento, é a própria 

autonomia, perceber-se como sujeito, que é ideológica – nas palavras de Althusser, a 

ideologia interpela indivíduos como sujeitos (autônomos). Temos, assim, três modos 
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ideológicos em operação: a ilusão da identificação do lugar do poder com seu ocupante, 

a ilusão de que o mero saber ou o simples esclarecimento possui eficácia crítica, a 

ilusão de que há sujeito ou autonomia frente às estruturas. 

Voltando ao revisionismo freudiano, tem-se um primeiro momento em que esses 

teóricos supõem a possibilidade de um sujeito emancipado, livre, no interior de uma 

sociedade promotora da alienação, circunscrevendo terapia e teoria à dimensão do 

indivíduo. A crítica pela perspectiva da TCS vai, então, no sentido de propor que algo 

como um ego saudável é impossível no interior de uma sociedade doente, o 

entendimento é o de uma correspondência entre a esfera individual e social que delimita 

as possibilidades do sujeito ou subjetividade – o conflito entre forças do recalque e da 

sublimação. Nesse momento, a psicanálise atingiria o impasse referido à demolição e 

fortalecimento dos mecanismos de defesa, que, por sua vez culmina na teorização da 

impossibilidade de cura. Resta, contudo, aí, o papel de mediador do ego entre o id e o 

superego, como representante da sociedade. Porém, ainda segundo a TCS, o fascismo 

resolve esse impasse socializando o inconsciente, ele opera uma inversão de sentido 

num dos vetores, de modo que id e ego passam a somar-se. Agora a psicanálise perde 

seu estatuto de baluarte do processo contraditório da civilização e torna-se 

simplesmente obsoleta. Encontramo-nos, com efeito, ante à resposta adorniana e à 

habermasiana, a primeira reconhecendo no objeto sua verve não simbolizável, na qual 

Zizek faz entrever um rastro para a proposta psicanalítica de Lacan e a segunda, a 

promoção de um rearranjo do campo simbólico com vistas a fundar uma gramática que 

comporte a hermenêutica perdida das formações inconscientes, isto é, excluídas da 

esfera da comunicação. 

O projeto da crítica da ideologia zizekiano se apropria de um elemento de cada 

um desses contínuos críticos que exploramos acima:  

1) Pela via da TCS, Zizek retoma a primazia do objeto presente na Dialética Negativa 

de Adorno. Tal movimento se dará pela recuperação do conceito de superego, o qual dá 

ensejos à colocação de um fundamento pulsional como cerne das práticas ideológicas 

em geral. Assim, se a dessublimação repressiva, para os frankfurtianos, é somente um 

caso particular (o fascismo), para Zizek, uma espécie de socialização do supereu ou de 

supereu social é regra, nesse sentido o fascismo revela, deixa claro, a verdade do social 

como um todo. Assim como Freud só consegue ver na subjetividade doente a verdade 

ou a estrutura da subjetividade em geral – a neurose é o caso particular e anormal que 

permite ler o universal; outrossim, assim como Marx vê na economia de crise, inflação 

ou desvalorização do dinheiro, a revelação do caso geral do capitalismo; Zizek vê no 

fascismo a verdade ou o caso geral da ideologia. 

2) No segundo contínuo, que vai de Eco a Althusser, Zizek construirá sua teoria pela via 

da “negação da negação” da interpelação ideológica, isto é: Zizek não nega o processo 

da interpelação ideológica, mas nega o que precisou ser negado no processo 

interpelativo para que o indivíduo se tornasse sujeito (aqui no sentido althusseriano). 

Precisamente, o autor afirma a existência de um resto, a substância gozante varrida de 

cena no processo de subjetivação. Posteriormente, em Trois notes sur la Téorie des 

Discours, a subjetivação é chamada de “efeito-de-sujeito” [effet-sujet] e ocorre de 

diferentes formas em quatro discursos distintos:  

no discurso ideológico, o sujeito está presente en persone; no discurso 

científico, está ausente en personne; no discurso estético, ele está presente 

através de pessoas interpostas [par personnes interposées]; no discurso 

inconsciente, o sujeito não está presente nem simplesmente ausente, mas é 
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uma lacuna representada por um place-holder5. Na terceira nota, no entanto, 

Althusser repentina e inesperadamente recua e restringe o sujeito ao discurso 

ideológico, enfatizando que só se pode falar do ‘sujeito da ciência’ ou do 

‘sujeito do inconsciente’ em sentido metafórico. No momento em que 

aceitamos essa posição, é claro, somos compelidos a repudiar a própria noção 

de ‘sujeito dividido’: como Althusser coloca, não há sujeito dividido, há 

apenas o sujeito mais o abismo [Spaltung] que fica entre o sujeito e a ordem 

do discurso: ‘le manque du sujet ne peut être dit sujet’. Em suma, Lacan 

identifica ilegitimamente o vazio, a lacuna que compromete a auto-identidade 

do sujeito, com o próprio sujeito (ZIZEK, 1994, p. 61-62). 
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A presente pesquisa insere-se na área de estudos da Análise do Discurso e é um dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa de Leitura e Produção do Discurso 

(GPLPD/UFLA). O objetivo do trabalho é analisar a constituição das cenografias do 

discurso da masculinidade. A cenografia é uma categoria de análise desenvolvida por 

Maingueneau (2015) para explicitar o funcionamento das cenas de enunciação na 

produção de sentido. Tal cena diz respeito ao modo de encenar o dizer, ou seja, a cena 

que o próprio discurso valida por meio da enunciação. O discurso da masculinidade está 

relacionado às questões de gênero, ou seja, as construções sociais que perpassam a 

constituição do imaginário masculino. Desse modo, procuramos compreender quais 

cenografias constituem esse sujeito da masculinidade e quais sentidos estão aí 

implicados. Além disso, busca-se explicitar o papel das condições sócio-históricas de 

produção do discurso na constituição dos sentidos e dos sujeitos. Assim, maximizamos 

as implicações sócio-históricas para explicitar o encapsulamento desses sujeitos do 

discurso. Para tanto, são retomadas as categorias de interdiscurso a partir de 

Maingueneau (2008), sujeito discursivo (ORLANDI, 2015), (GOFFMAN, 1990), 

condições sócio-históricas de produção do discurso (COURTINE, 2014), (ORLANDI, 

2015), (MAINGUENEAU, 1997) e cenografia (MAINGUENEAU, 2015). Para abordar 

a questão da masculinidade, retomamos os estudos de Oliveira (2004), Badinter (1992) e 

Priore (2010). A metodologia do trabalho envolve a leitura do referencial teórico e a 

constituição de corpus que contemple as questões analisadas. Assim, o corpus da 

pesquisa é constituído por postagens de fan pages que tem como temática a 

masculinidade. É tomado o campo discursivo midiático como referência e no interior 

dele, constituímos a formação discursiva temática da masculinidade como espaço 

discursivo. Os resultados da pesquisa apontam para as determinações sócio-históricas 

materializadas no discurso. As cenas validadas da masculinidade, do homem guerreiro e 

do homem trabalhador, são constantemente retomadas nos discursos. A cenografia 

destaca e valida a virilidade de um sujeito da masculinidade quase ficcional. Esse 

sujeito é encapsulado pelas condições de produção do discurso, que definem o lugar da 

masculinidade enquanto violência e poder. 
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O objetivo desta pesquisa, de caráter bibliográfico e exploratório, dentro de uma visão 

hermenêutico-fenomenológica, é investigar as possíveis contribuições da religião (em 

sentido amplo e na sua vertente cristã), para a formação cultural no mundo 

contemporâneo. Para tanto, partindo da questão “Como a religião pode contribuir com a 

formação cultural no mundo contemporâneo?”, será investigada a relação entre religião 

e educação, as diversas denominações religiosas presentes no mundo, a separação entre 

fé e razão na modernidade, bem como a separação entre Religião e Estado e, por fim, as 

contribuições que a religião oferece à formação cultural no mundo contemporâneo. Esta 

pesquisa se justifica pelo fato de a religião ser um fenômeno social de grande influência 

na formação social, política, moral e cultural do ser humano, sendo, desta maneira, uma 

“instituição” educadora por excelência. Assim sendo, para que se compreenda quem o 

ser humano é, é necessário investigar os pilares da sua formação, e, sendo a religião um 

desses pilares, investigá-la e pesquisar a maneira pela qual ela influencia na formação 

cultural do ser humano se torna necessário. Os principais referenciais teóricos utilizados 

como aportes desta pesquisa são: Immanuel Kant (1724-1804), Émile Durkheim (1858-

1917), Max Weber (1864-1920), Jürgen Habermas (1929) e Rubem Alves (1933-2014). 

Espera-se que os resultados finais possam colaborar para uma melhor compreensão do 

fenômeno religioso, do seu lugar na sociedade contemporânea e como ele pode 

contribuir com a formação desta. 
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 A produção de suínos enfrenta dois desafios principais: manter a saúde e ter bom 

desempenho com a demanda de redução do uso de antimicrobianos melhoradores de 

desempenho. Além disso, as rações não atendem aos requisitos fisiológicos, sendo 

interessante a inclusão de fibras na dieta. Assim, objetivou-se avaliar o impacto de 

diferentes fontes de fibras (fibras sintéticas de 1ª e 2ª geração) em dietas pós-desmame 

associadas ao uso reduzido de óxido de zinco e/ou de antibióticos melhoradores de 

desempenho na permeabilidade intestinal dos leitões. O estudo foi realizado no ICA - 

UFMG. Foram utilizados 90 leitões (45 machos castrados e 45 fêmeas - TN70 * 

Talent). Os leitões foram desmamados aos 25 dias com peso médio inicial de 7,84 ± 

1,71 kg. Os tratamentos foram: T1 - Tiamulina como melhorador de desempenho em 

associação à alta dosagem de óxido de zinco; T2 - fibra sintética de 1ª geração associada 

à alta dosagem de óxido de zinco; T3 - fibra sintética de 2ª geração associada à alta 

dosagem de óxido de zinco; T4 - fibra sintética de 1ª geração associada à dosagem 

reduzida de óxido de zinco; T5 - Fibra sintética de 2ª geração associada à dosagem 

reduzida de óxido de zinco. Um leitão por tratamento/repetição foi selecionado para o 

teste de absorção de açúcar (TAA) como marcador de absorção intestinal. O TAA foi 

realizado no TGI usando 20% de galactose (2,5 mL/kg de peso corporal). O TAA de 

galactose ocorreu aos 32 e 60 dias de idade. As concentrações de galactose foram 

determinadas usando kits comerciais. Os dados foram submetidos ao SAS INSTITUTE 

INC, 2011. Foi realizado o teste de normalidade (Shapiro-Wilk), em seguida realizou-se 

a análise de variância (GLM), de significância estatística (teste F (P<0,05), e o teste de 

Tukey para comparar as médias. Não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Porém, houve entre os períodos. No segundo, a absorção de galactose foi menor. 

Conclui-se que, a inclusão de fontes de fibras nas dietas de leitões na fase de creche 

permite a redução da Tiamulina e do óxido de zinco como melhoradores de 

desempenho, garantindo a função de barreira intestinal e o desempenho dos animais. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro da agência de fomento CAPES. 

263



AS MULHERES APRESENTAM MAIOR ADESÃO AO COMER INTUITIVO 

DURANTE A GESTAÇÃO 

 

Açucena Cardoso Vilas Boas1, Thayná Letícia de Almeida Sousa2, Isabela Pereira3, 

Lílian Gonçalves Teixeira4 

 
1Departamento de Nutrição. Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde. 

Alimentação e Nutrição Humana – Universidade Federal de Lavras (UFLA)  

Caixa Postal 3037– 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

2Departamento de Nutrição – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 Caixa Postal 3037– 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

3Departmento de Nutrição - Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 Caixa Postal 3037– 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

4Departmento de Nutrição - Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 Caixa Postal 3037– 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

 

acucenacardoso@hotmail.com1, thaynale@gmail.com2, isa_belaip@hotmail.com3, 

lilian.teixeira@ufla.br4 
 

 
Palavras-chave: Nutrição materno-infantil. Comportamento alimentar. Alimentação 

intuitiva. 
 

Link para o pitch: https://youtu.be/5fnAt-mvx5M 
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As mulheres passam por mudanças fisiológicas, metabólicas e psicológicas no período 

gestacional. O comportamento alimentar se refere à relação do consumo e ingestão de 
alimentos aos atributos socioculturais e psicológicos. Incluído à ele, destaca-se o Intuitive 

Eating, uma abordagem para auxiliar o ato de comer baseado na reconexão com os sinais 
internos do corpo, de fome e saciedade. Estudos prévios demonstram que essa prática está 

relacionada com bons indicadores de saúde física e mental. As pesquisas que associam o 
comer intuitivo na fase gestacional são escassas. O objetivo do presente estudo é 

investigar a adesão ao comer intuitivo antes e durante a fase gestacional. Trata-se de um 
estudo transversal com gestantes dos centros de saúde pública do município de 

Lavras/MG, Brasil, realizado no período entre julho de 2019 a janeiro de 2020. Essa 
pesquisa faz parte de um estudo longitudinal e prospectivo em andamento, denominado 

CAGESLACT – Avaliação do Estado Nutricional, Comportamento e Práticas 
Alimentares nas Fases de Gestação, Lactação e Introdução Alimentar. Para a coleta de 

dados, foi utilizado um questionário sociodemográfico/obstétrico semiestruturado 
aplicado na forma de entrevista, o Intuitive Eating Scale-2 – IES-2, foi autoaplicado 

referente ao período gestacional e pré-gestacional, e os dados antropométricos 
autorrelatados para o cálculo do Índice de Massa Corporal – IMC pré-gestacional e 

gestacional. O software EPI INFO versão 7.2 foi utilizado para digitação dos dados e para 
as análises estatísticas, o software R versão 3.5.1. Uma análise descritiva foi feita para 

caracterização da amostra e teste t pareado para comparar as pontuações totais do comer 
intuitivo e suas subescalas - Permissão Incondicional para Comer; Comer por Razões 

Físicas e não Emocionais; Dependência de Sinais Internos de Fome e Saciedade e 
Congruência das Escolhas Alimentares para o Corpo - antes e durante a gestação. Em 

todos os procedimentos inferenciais foi considerado o nível de significância de 5%. Um 
total de 140 gestantes foram avaliadas, a maioria pardas (47,85%), com ensino médio 

completo (50,70%), solteiras (41,42%), renda familiar de 1 a 2 salários mínimos 
(59,28%), 72,66% não planejaram a gestação e 39,13% estavam no terceiro trimestre 

gestacional. Em relação ao estado nutricional pré-gestacional, 44,18% eram eutróficas e 
46,50% estavam com excesso de peso e no estado nutricional durante a gestação, 35,43% 

eram eutróficas e 47,23% estavam com excesso de peso. No que se refere à pontuação 
total do comer intuitivo, as mulheres apresentaram maior pontuação na gestação em 

relação ao período pré-gestacional. As subescalas Dependência de Sinais Internos de 
Fome e Saciedade e Congruência das Escolhas Alimentares para o Corpo também 

exibiram diferenças significativas, sendo maiores no período gestacional. As mulheres 
apresentam maior adesão ao comer intuitivo durante a fase gestacional, se permitem 

escolher uma boa nutrição para o corpo e honram os sinais de fome e saciedade. Os 
resultados corroboram com as afirmações de que as gestantes respondem intuitivamente 

às sugestões internas do corpo e prestam mais atenção na saúde, como forma de auxiliar 
o adequado desenvolvimento do feto.  
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      Até os anos 1980, muito pouco foi produzido em termos de políticas públicas que 

pudessem contribuir para a ascensão de grupos sociais que eram tidos como apartados da 

sociedade e da economia. No entanto, nas duas primeiras décadas dos anos 2000, uma 

série de políticas de acesso ao ensino superior, como o Programa Universidade para 

Todos (ProUni) e a Lei de Cotas, com o intuito de favorecer alunos da rede pública de 

ensino, foram implementadas. As ações afirmativas (Lei 12.711) nas universidades 

públicas são reservadas a estudantes em situação socioeconômica desfavorecida, negros, 

pardos, indígenas e pessoas com deficiência, a fim de diminuir as diferenças encontradas 

na sociedade. Diante desse cenário, este trabalho perscruta compreender as possíveis 

alterações no comportamento de consumo de clientes da rede privada de ensino em 

virtude de alterações macroeconômicas, entendendo o que pode motivar um aluno a 

seguir na rede privada mesmo com essas políticas que não os favorecem na busca de seu 

principal objetivo: a aprovação no vestibular. Para tanto, utilizar-se-á a teoria de 

motivação de consumo, dentro da ciência do comportamento do consumidor. O estudo 

foi divido em duas etapas, sendo a primeira parte uma revisão de literatura, a fim de 

determinar as principais características da escolha de uma escola privada no contexto 

brasileiro. Assim, foram feitas pesquisas em duas bases, SciElo e WoS, além da 

Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações. A partir disso, possibilitou-se traçar 

elementos consistentes para estruturar um roteiro de entrevista sólido e para gerar 

bagagem analítica das respostas. A segunda etapa foi a aplicação da entrevista a 

estudantes que cursaram parcial ou totalmente o ensino médio na rede privada, ou seja, 

com essa decisão abdicaram, propositalmente ou não, ao uso da Lei de Cotas ou ProUni. 

Os entrevistados foram selecionados pelo método da bola de neve, e o fim das entrevistas 

será obtido por meio da metodologia de saturação. Os resultados obtidos até o momento 

foram submetidos a análise de conteúdo e indicaram que a escola particular ainda 

continua como preferida e desejada em diversos aspectos, seja pela qualidade e didática 

de ensino, pelo valor social que a escola particular representa, pelo índice de aprovação 

nos vestibulares, entre outros fatores. Todavia, alguns respondentes se mostraram 

arrependidos por não terem buscado a rede pública de ensino para usufruir os benefícios 

das políticas afirmativas, sinalizando um alerta para os gestores da rede privada. Busca-

se, ainda, a saturação das entrevistas para a concretização da pesquisa. 
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O presente estudo se constitui de pesquisa referente as questões emblemáticas sobre as 

políticas públicas federais de educação, principalmente em relação às suas propostas para 

o emprego das tecnologias em ambientes escolares, e sua implementação no meio 

educacional. Esse estudo procura compreender os motivos, mesmo depois de 40 anos de 

políticas públicas federais a proporem o emprego de tecnologias digitais (TD) no contexto 

escolar, de haver tantas evidências de fracasso na incorporação das tecnologias digitais 

(TD) ao dia a dia da escola básica. Sendo assim, o estudo tem como objetivo primário 

analisar as políticas públicas federais propostas no Brasil para o emprego das tecnologias 

digitais em ambientes escolares. Além disso, procura-se identificar e analisar essas 

políticas públicas antes da promulgação da BNCC, analisando quais possíveis falhas e ou 

acertos podem ter ocorrido na sua elaboração e implementação. Ademais, discutiremos 

possíveis estratégias de viabilidade da Competência Geral 5 (que diz respeito a 

implementação das TD na Educação Básica) da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Com base nesse estudo, espera-se explicitar os motivos da grande dificuldade 

no desenvolvimento e na aplicabilidade das políticas públicas de educação e apontar 

mecanismos que possam ajudar na elaboração de políticas públicas municipais a serem 

construídas, tendo em conta a Competência Geral 5 da BNCC. Buscando alcançar os 

objetivos propostos, serão utilizados diário de campo, revisão de literatura e 

aplicabilidade de questionário. 
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Abstract. This paper aims to analyze the movie "Interstellar", by Christopher Nolan 

seeking to raise scientific questions that can be taken to classrooms to create 

situations that trigger learning in Science classes. In this way, this paper fits into the 

so-called qualitative research methodology and we used more specifically, Content 

Analysis. The results show us nine different questions that can be explained in a 

scientific way so that the scenes are presented as problematizing for such discussions 

Keywords: Science, Interstellar, Situations triggering learning. 

 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar o filme “Interestelar”, de 

Christopher Nolan buscando levantar questões científicas que podem ser levadas às 

salas de aula buscando a criação de situações desencadeadoras de aprendizagem em 

aulas de Ciências. Dessa forma, esse trabalho se enquadra na chamada metodologia 

de pesquisa qualitativa e utilizamos mais especificamente, a Análise de Conteúdo. Os 

resultados nos mostram nove diferentes questões que podem ser explicadas de forma 

científica de forma que as cenas sejam apresentadas como problematizadoras para 

tais discussões. 

Palavras-chave: Ciência, Interestelar, Situações desencadeadores de aprendizagem. 

1. Introdução 

Obras de ficção científica são muito interessantes para instigar a curiosidade dos 
telespectadores. Apesar de tratarem, algumas vezes, de questões reais, esse gênero não 
possui qualquer relação com a ciência, mas sim que emprega uma racionalidade do tipo 
científica para produzir conjeturas sobre a realidade (PIASSI E PIETROCOLA, 2009).  

Nessa perspectiva, de acordo com os mesmos autores, obras de ficção científica têm 
sido apontadas como um recurso importante para o ensino de ciências, já que são 
carregadas de discursos sobre a ciência na medida que expressam interesses e preocupações 
em torno de questões científicas presentes que influenciam diretamente no âmbito 
sociocultural, apesar de, às vezes, tratar apenas de ficção.  
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A ficção cientifica nos apresenta várias possibilidades para trabalharmos dentro da 
sala de aula, uma vez que ela pode ser aproveitada, pelos professores, para auxiliar a 
construção do conhecimento de diversas disciplinas. Dessa forma, quando a ficção 
científica é entendida como  um recurso didático, ela pode tornar possível discussões sobre 
os fenômenos da natureza, mesmo que muitas vezes não apresente a ciência real, mas sim 
uma ideia fictícia que engloba o enredo, trazendo esboços de uma teoria ou a própria teoria, 
chamando a atenção do telespectador para navegar nos meandros da ciência.   

A FC tem sua própria maneira de falar sobre ciência, que é uma maneira que não 
encontramos mesmo em outras expressões ficcionais que falam da ciência. Ela é 
didática, porque se propõe a veicular ideias, mas não no sentido de explicar o que 
é a ciência ou ensinar conceitos científicos, embora isso possa ocorrer 
ocasionalmente. O que ela veicula, acima de tudo, são as questões que 
incomodam ou estimulam as pessoas, e que são questões originadas na ciência e 
na nossa relação sociocultural com ela (PIASSI e PIETROCOLA, 2009) 

O potencial da ficção cientifica, está diretamente ligado ao poder que temos de 
imaginar. Segundo Fróis (2014), a imaginação está ligada à nossa experiência de vida, pois 
antecipamos o que pode vir acontecer, sendo que imaginação e a criatividade estão 
articuladas com a experiência individual dos sujeitos. No seu sentido lato, a imaginação e a 
criatividade estão em qualquer dos âmbitos da vida dos indivíduos (FRÓIS, 2014).  

Partindo dessas questões, uma ficção científica que fez muito sucesso nos últimos 
anos, foi o filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan e lançado no Brasil em 
novembro de 2014. O filme trata, de maneira geral, de um colapso ambiental que está 
acontecendo na Terra, que culminou no desaparecimento das reservas naturais. Com isso, 
alguns astronautas viajam para o espaço em busca de outros planetas que podem ser 
habitados. Nesta trama, como muitos filmes de Nolan, há muita aventura, explosões e, 
principalmente, possibilidades para conhecer e discutir questões acerca da ciência. 

 Vale salientar que a película foi assessorada pelo físico Kip Thorne, prêmio Nobel 
de física no ano de 2017, de acordo com Thorne 95% do filme foi baseado em fatos e 
teorias científicas, por outro lado o que colabora ainda mais para a grandeza da obra, é que 
o diretor Christopher Nolan se interessa pelo conceito de tempo o que pode ser comprovado 
na extensão de sua obra, assim procurou tecer argumentos sólidos nas falas das personagens 
que fazem referências constantes ao conceito.      

Assim, o filme Interestelar (NOLAN, 2014) traz várias ideias pautadas na 
imaginação humana em relação a questões científicas que não podem ser vistas ou 
filmadas. Desta forma, este trabalho visa o levantamento destas questões para a 
possibilidade de criação de situações desencadeadoras de aprendizagem em aulas de 
Ciências. 

 

2. Metodologia 

Esse trabalho se enquadra na chamada Metodologia Qualitativa de pesquisa, que de acordo 
com Sampieri, Callado e Lucio (2013), o pesquisador qualitativo busca dados que não 
exigem uma padronização e quantificação. Se tratando da análise de um filme, Penafria 
(2009), aponta que essa é uma atividade fundamental discursos sobre cinema, pois a partir 
dela é possível encontrar dizeres que estão imersos em nosso cotidiano, podendo, dessa 
forma, refletir sobre eles. 
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Partindo de um olhar qualitativo, para o levantamento das questões científicas que 
não podem ser vistas ou filmadas no mundo real, foi utilizada a Análise de Conteúdo. 
Segundo Godoy (1995), a Análise de Conteúdo é uma técnica metodológica que tem 
aplicação em diversos discursos e em todas as formas de comunicação existentes. 

Nesta análise, o pesquisar intenta entender as características ou estruturas que estão 
por trás de fragmentos de mensagens que são considerados importantes, buscando 
compreender o sentido da comunicação e outra significação, outra mensagem passível de se 
enxergar por meio da primeira (CÂMARA, 2013). 

Assim, o filme Interestelar (2014), foi assistido diversas vezes e os conteúdos 
científicos que apareciam no filme e que podem ser levadas para as salas de aula para 
desencadear discussões, foram selecionadas. 

3. Resultados 

Através da análise do filme, foi possível encontrar nove conteúdos em potencial que podem 
ser discutidos em sala de aula. Abaixo segue um quadro que contém o momento do filme 
em que o conteúdo é encontrado, o nome do conteúdo e possíveis abordagens que podem 
ser realizadas. 

  

QUADRO 1. Momento do filme, conteúdo e possíveis abordagens 
Momento do filme Conteúdo Possíveis abordagens 

1 min.24s – 3min. Desertificação/ Desequilíbrio no 
ecossistema (Pragas)   

O avanço da desertificação global 
decorrente de ações antrópicas, o 
aquecimento Global e o aumento de 
pragas e doenças diversas.  

28 min.53s. Fome no mundo. A baixa oferta de alimento no mundo 
por mudanças climáticas. 

32min. 02s. Buraco de minhoca Ponte de Einstein-Rosen, a distorção 
no espaço tempo (seria possível uma 
viagem no tempo?)  

33min. Força da gravidade na Terra Dificuldades de colocar em órbita uma 
enorme estação espacial por conta da 
gravidade, cálculo de aceleração da 
gravidade (Isaac Newton). Pesquisa 
qual a massa da Terra e sua força 
gravitacional? 

59min. 30 s. Viagem no espaço tempo Albert Einstein e a teoria da 
Relatividade Geral aprofundamento da 
distorção espaço tempo. 

1h.5min.57s. Buraco negro. O que é Buraco negro, qual a sua 
origem e sua força no espaço tempo.  

1h.17min.40s. Teoria da Relatividade Dilatação no tempo, por que 1 hora no 
planeta de Miller equivale a 7 anos na 
nave Endurance? 

2h.18min.33s. Viagem para dentro do buraco negro. Seria possível sobreviver ao buraco 
negro mesmo próximo ao seu horizonte 
de eventos? 

2h.21min. Tesseract Quarta dimensão, conceitos 
matematicos. 
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FONTE: PRÓPRIOS AUTORES, 2020 

4. Considerações finais 

A partir da análise do filme “Interestelar”, de Christopher Nolan, buscando levantar temas 
que podem ser discutidos em aulas de Ciências, foi possível encontrar nove diferentes 
questões que dizem respeito a nove diferentes cenas, que podem ser apresentadas em sala 
de aula para desencadear situações de aprendizagem. Outras observações também se 
mostram relevantes para o uso do filme como recurso de mediação de aprendizagem, a 
exemplo a procura de outros planetas, sendo que estes encontrados levam o nome de seus 
exploradores, sendo na sequência a orbita em torno do buraco negro Gargântua: Miller, 
Edmunds e Mann, estes exoplanetas nos apresentam diferentes ecossistemas que podem nos 
apresentar em sala de aula boas conversas sobre a possibilidade de vida em outros planetas 
e a manutenção da vida na Terra. 

 Também podemos trabalhar questões ambientais vinculadas a negação da ciência 
em detrimento ao ensino técnico pragmático, pois logo no inicio do filme, é possível 
observar nos diálogos que envolvem o filho de Cooper, Tom Cooper, para se tornar 
fazendeiro. Logicamente todas profissões sustentam a sociedade, porém há partes 
conflituosas envolvendo a anulação da ciência, o que pode também ser comprovada nas 
cenas finais entre os irmãos Tom Cooper e Murph Cooper. Além disso os temas que podem 
ser discutidos a partir do filme, tem respostas no mesmo filme, considerando que em dados 
momentos da película, esses temas são explicados.   

Dessa forma, podemos considerar que o filme é um importante recurso didático, 
uma vez que além de permitir que o estudante entre em contato com a sétima arte, 
possibilita que haja uma viagem para outros mundos possíveis, permitindo reflexões acerca 
das questões que compõem a película e fazendo uma análise mais apurada sobre o filme, 
este além de apresentar as teorias e fatos em seu rico enredo, nos apresenta um mundo 
fascinante envolvendo o estudo do cosmos. Desta forma, podemos considerar que a maioria 
dos temas levantados possuem explicações pautadas em importantes estudos da física no 
que se diz respeito a buracos de minhoca, buracos negros e espaço-tempo. 
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 O termo governança talvez seja um dos mais polissêmicos das duas últimas 

décadas, a tal ponto de ter restrito significado prático quando abordado de forma 

isolada. A sua concretização, por certo, depende da composição de adjetivações 

oriundas da assimilação de componentes de análise bem demarcados e explícitos. Desse 

modo, objetivou-se emanar os principais aspectos e características condizentes à estudos 

de revisão de literatura e integrativa sobre governança, e estabelecer um framework 

sustentado pelos prismas compostos nos trabalhos analisados. O processo de coleta para 

a revisão integrativa identificou 42 estudos de diferentes campos de pesquisa, 

contribuindo para uma revisão multidimensional de trabalhos acadêmicos sobre diversas 

ramificações do tema governança como uma tentativa de reunir sistematicamente 

discussões relevantes sobre um assunto plural e heterogêneo. Foi percebido que essa 

extensa pluralidade e heterogeneidade de agendas absorve aspectos e caracterizações 

próprios que nem sempre se aproximam, mas que possuem um ponto norte de 

idealização conceitual. De forma sintética, observou-se que um propósito de governança 

é formado, protegido e controlado por um conglomerado de mecanismos ou 

instrumentos que asseguram o cumprimento de sua finalidade, meta, desempenho e 

resultado, e que buscam sustentabilidade e progresso à organização. Estes mecanismos 

devem ser institucionalizados por meio de uma complexa magnitude de regras, normas, 

políticas, práticas de liderança etc., que de maneira equilibrada e proporcional, 

empreendam estruturas e processos de maneira transparente, participativa e clara para 

todos os atores interessados. Os objetivos em todos os níveis de operação (alto, médio e 

baixo), precisam ser evidentes e responsabilizados, contudo, conjuntamente, devem se 

orientar pelo mesmo propósito organizacional. Para tanto também é necessário que se 

empregue uma visão sistêmica e holística para todos os níveis de distância dos 

ambientes internos e externos da organização, prevalecendo posturas de confiança em 

todas as interações relacionais. E os riscos e as ações oportunísticas devem ser 

combatidos pela arquitetura de governança construída.  
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 Inselbergs são formações monolíticas de granito-gnaisse caracterizadas por um 

conjunto de variáveis ambientais que torna as comunidades biológicas ecologicamente 

distintas de suas matrizes. Com objetivo de reconhecer os aspectos fenológicos das 

espécies arbóreas ocorrentes em inselbergs, acompanhou-se a fenologia de 

Pseudobombax longiflorum (Mart.) A.Robyns em inselberg localizado em 

Coqueiral/MG (Brasil). A área apresenta clima Cwb (Köppen), precipitação e 

temperatura média anual de 1.493 mm e 19,3 ° C. Selecionou-se 12 indivíduos adultos e 

saudáveis de P. longiflorum, que foram assistidos quinzenalmente entre julho de 2019 e 

fevereiro de 2020. Foi adotada a escala de Fournier para quantificação de enfolhamento, 

floração e frutificação de cada indivíduo, pela qual calculou-se a porcentagem de 

Fournier. P. longiflorum é uma espécie decídua, com ampla distribuição no Brasil e 

importância econômica, dado seu uso no paisagismo. Nos indivíduos assistidos, 100% 

apresentavam deciduidade completa em julho, que se estendeu até agosto, com início 

das brotações foliares. Estas foram mais intensas na segunda quinzena de outubro. E a 

maturidade foliar ocorreu na primeira quinzena de novembro. No mês de julho e agosto 

ocorreu o clímax de produção de botões florais, cuja diminuição foi concomitante ao 

início da brotação foliar. Maior intensidade de flores abertas foi observada no mês de 

setembro. A frutificação iniciou na segunda quinzena de julho, com maior intensidade 

entre os meses de setembro e outubro. Poucos frutos atingiram a maturação, devido à 

predação por aves, e o pico de dispersão de sementes ocorreu na segunda quinzena de 

outubro. Não foi possível a comparação da fenologia da espécie em outras regiões, 

devido escassez de informações, o que confere maior relevância ao presente trabalho. 
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A ordem Dermaptera (tesourinhas) é composta por predadores que desempenham um 

importante papel ecológico, regulando a densidade populacional de diversas pragas 

agrícolas. Sua elevada capacidade predatória e biologia, esses predadores possuem 

potencial para o uso maciço no controle biológico de pragas. A organização do aparelho 

reprodutor contribui para a compreensão dos da biologia reprodutiva e sistemática de 

diversos grupos de insetos. Nós investigamos e comparamos a morfologia externa do 

aparelho reprodutor feminino e masculino de duas espécies de tesourinhas, Doru 

luteipes e Euborellia annulipes. Na Universidade Federal de Viçosa, oito fêmeas e oito 

machos de cada espécies foram anestesiados a -4 ° C por 2 min e dissecados em solução 

fisiológica para insetos. O aparelho reprodutor de cada espécie e sexo foram 

transferidos para glutaraldeído a 2,5% no mesmo tampão até a análise. Todo trato 

reprodutivo foi analisado e fotografado com um estereomicroscópio acoplado a uma 

câmera. Os aparelhos reprodutores feminino são similares entre as espécies, compostos 

por um par de ovários ligados por ovidutos laterais a um oviduto comum, com uma 

espermateca e ausência de glândulas acessórias. Os ovários de E. annulipes são 

compostos por cinco longos ováriolos cada com a região do germário ligeiramente 

alongada. A região do vitelário é extremamente alongada, com muitos folículos 

ovarianos em diferentes estágios de desenvolvimento. Em D. luteipes, os ovários 

possuem numerosos e curtos ovaríolos ligados ao oviduto lateral por um pedúnculo. O 

germário e o vitelário são curtos, sendo o vitelário composto por apenas um folículo 

ovariano. O aparelho reprodutor masculino de ambas espécies são similares, sendo 

compostos de um par de testículos ligados ao duto deferente, conectado a vesícula 

seminal, ligada ao duto ejaculatório e edeago, porém o tamanho do duto ejaculatório de 

E. annulipes é relativamente maior quando comparado com a espécie de D. luteipes. 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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A gravidez na vida de uma mulher é cercado de mudanças intrínsecas e extrínsecas que 

trazem alterações para a vida da mesma e dos que possuem vínculo afetivo com a nova 

mãe. É uma fase que requer maior cuidado e observação da equipe de acompanhamento 

para que a saúde da gestante e do bebê possam apresentar condições favoráveis e sem 

risco para ambos. A qualidade do sono é um dos fatores a que se deve ter atenção, visto 

que esse se relaciona com a boa qualidade de vida e com outros parâmetros de saúde. É 

uma variável que pode predizer sobre problemas no pós-parto como sintomas depressivos 

e vínculo mãe-bebê. Visto isso, o trabalho teve como objetivo verificar a existência de 

correlação entre idade gestacional de mulheres gestantes residentes em Lavras-MG e a 

qualidade do sono das mesmas. Trata-se de um estudo transversal, sendo as características 

maternas avaliadas através de uma ficha de dados sociodemográficos e obstétricos, e a 

qualidade do sono através do Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Através da 

correlação de Sperman, observamos que há uma correlação positiva e fraca entre a 

pontuação atingida no PSQI e a idade gestacional (p<0,01). . A média da idade gestacional 

foi de 23,66 (DP= 9,967) e da pontuação do PSQI de 7,06 (DP= 3,585), sugerindo que 

quanto mais próximo do parto, pior a qualidade do sono das gestantes. Entende-se com 

esse resultado que estratégias para melhorar a qualidade do sono dessas mulheres possa 

ser necessário, para que assim, melhore o envolvimento entre mãe e filho e também 

possíveis resultados futuros de depressão pós-parto e seus sintomas. Faz-se necessário 

maior aprofundamento para que possamos saber com mais precisão as causas podem estar 

associadas à piora da qualidade do sono. Pretende-se investigar uma possível relação com 

a qualidade da dieta das mesmas. 
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 A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica caracterizada pela diminuição 

da massa e deterioração da micro-arquitetura do tecido ósseo causada principalmente 

pela falência ovariana na menopausa. Os tratamentos disponíveis na atualidade 

apresentam ainda efeitos adversos que justificam estudos adicionais investigando 

estratégias alternativas. Nesse sentido, os β-Glucanos,  tem sido estudados, devido ao 

seu potencial anti-inflamatório. O treinamento resistido (TR), também tem sido 

pesquisado devido a sua capacidade de induzir a osteogênese. Estudos avaliando a 

interação destas duas modalidades terapêuticas ainda não foram realizados. Assim, este 

estudo teve como objetivo avaliar o efeito na saúde óssea da ingestão do prebiótico (β-

glucano extraídos da parede celular da levedura Saccaromyces Cerevisiae) associado ao 

TR de escalada com carga, em modelo de osteoporose induzido por ovariectomia 

(OVX) em camundongos. Foram utilizados 48 animais (N= 6 por grupo) distribuídos 

aleatoriamente em 6 grupos: grupo SHAM (cirurgia sem remoção dos ovários) e 5 

grupos de animais OVX tratados com: grupo SAL (salina), alendronato (ALE - 0,1 

mg/kg), BG (β-Glucano) ( (62,5 mg/kg), TR (treinamento resistido) (escalada) e a 

associação BG e TR. Os tratamentos foram realizados três vezes por semana durante 

oito semanas. A administração da solução salina, alendronato e β-Glucano foi realizada 

através de gavagem e o treinamento resistido foi realizado em uma escada de madeira 

com carga atada à cauda do animal.  O consumo de BG pelas fêmeas OVX auxiliou na 

manutenção da massa corporal semelhante aos animais do grupo SHAM. O TR isolado 

produziu os melhores resultados sobre o osso, com valores de massa e força necessária 

para fratura dos fêmures semelhante ao grupo ALE. A densitometria óssea do fêmur 

(DMODEXA) no grupo TR foi semelhante ao grupo SHAM. Porém, as microtomografias 

computadorizadas (microCTs) demonstraram efeitos intermediários, inferiores ao do 

grupo ALE e semelhantes ao do grupo BG + TR para a Densidade Mineral Óssea 
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(DMOMCT), volume ósseo (BV), razão volume ósseo/volume total (BV/TV) e separação 

das trabéculas (Tb.Sp). A associação BG + TR aumentou a concentração de cálcio 

avaliado por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X. A quantidade de osteócitos 

no grupo TR foi semelhante ao grupo SHAM. Portanto o TR se mostrou eficaz em 

minimizar os efeitos da osteoporose induzida por OVX, sendo que a associação com a 

ingestão BG trouxe benefícios somente para a concentração de cálcio no conteúdo 

mineral ósseo. O uso de BG reduziu a massa corporal dos animais levando a menores 

ganhos na estrutura óssea.  
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 A população de pessoas acima de 60 anos vem crescendo mundialmente. Existe 

uma considerável prevalência de perturbações do sono em idosos e atualmente 

encontram-se diversas evidências de que o sono tem influência na saúde e composição 

corporal dos indivíduos. Sendo assim, é necessário estudar as relações entre sono 

inadequado na constituição física e funcionalidade dos idosos.  O objetivo deste estudo 

foi avaliar a relação entre qualidade do sono e estado nutricional, avaliado pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC) de idosos residentes da cidade de Lavras- MG. Trata-se de um 

estudo observacional e transversal com 144 idosos, aprovado pelo comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal de Lavras, parecer número: 3.164.884. O questionário 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) foi utilizado para a avaliação da qualidade da sono. 

Para avaliação do Índice da Massa Corporal (IMC), o peso em Kg, foi aferido em balança 

eletrônica.. Para obtenção da altura em metros foi usado um estadiômetro portátil. Para a 

análise estatística foi utilizado o software SPSS, e foram realizadas análises de correlação 

de Spearman e adotado nível de significância de 5%. Dentre os participantes 118 (81,9%) 

eram do sexo feminino e 26 (18%) eram do sexo masculino. A média das idades é 

69,54±6,34 anos. O IMC médio foi de 27,4±4,18Kg/cm2. Dos idosos avaliados, 85(59%) 

foram classificados com qualidade do sono ruim. Foi encontrada correlação fraca entre 

PSQI e IMC (r=0,193; p=0,020). Em idosos, outras variáveis, além do IMC, devem estar 

correlacionadas com a qualidade do sono. No presente estudo encontramos uma 

correlação fraca entre IMC e sono.  
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Listeria monocytogenes apresenta-se na forma de bastonete, não produz esporos e é 

anaeróbica facultativa. É potencial causadora de infecção alimentar, além disto, devido 

às suas características fisiológicas de resistência, trata-se de uma bactéria capaz de 

sobreviver a condições adversas na indústria de alimentos. Recentemente tem-se 

aumentado o uso de substâncias naturais reconhecidas como seguras (GRAS), sendo os 

óleos essenciais uma alternativa segura para o controle antimicrobiano na indústria de 

alimentos. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar a atividade 

antimicrobiana do óleo essencial de cravo botão sobre L. monocytogenes ATCC 15313. 

A concentração mínima bactericida (CMB) do óleo essencial foi determinada 

empregando-se a técnica de microdiluição em caldo, em placas de poliestireno de 96 

cavidades. O óleo essencial de cravo botão foi solubilizado em caldo triptona de soja 

(TSB) acrescido de 0,6% (v/v) de extrato de levedura e 0,5% (v/v) de Tween 80, obtendo-

se concentrações de 0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0 e 2,0% (v/v). Foram inoculados 10 μL 

da cultura padronizada a 108 UFC/mL e as microplacas foram vedadas e incubadas a 

37°C/24h. Posteriormente, alíquotas de 10 μL foram plaqueadas em ágar triptona de soja 

(TSA) com extrato de levedura 0,6% (v/v) utilizando-se a técnica de microgotas e 

incubadas por 37°C/24h. A CMB foi definida como a menor concentração com ausência 

de crescimento nas placas. O experimento foi realizado em três repetições e em triplicata. 

O óleo de cravo botão apresentou CMB de 1%. De acordo com o resultado, o óleo 

essencial de cravo botão pode ser utilizado pela indústria de alimentos como 

antimicrobiano natural. 
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A pesquisa está sendo realizada no Laboratório de Promoção de Crescimento de Plantas 

e faz parte de um projeto de doutorado do Programa de Pós-graduação em Plantas 

Medicinais, Aromáticas e Condimentares, Departamento de Agricultura, Universidade 

Federal de Lavras (UFLA). Objetivou-se avaliar a atração de M. javanica por raízes de 

plantas conhecidas como resistentes a este nematoide. As espécies de plantas utilizadas 

foram o cravo-de-defunto (Tagetes patula) e a vinca (Catharanthus roseus), sendo 

utilizado o tomateiro (Lycopersicon esculentum) como tratamento controle devido à sua 

alta susceptibilidade e atratividade ao M. javanica. Plantas com 15 dias de crescimento 

foram colocadas na superfície do meio ágar-água em placas de Petri e mantidas em 

BOD a 25ºC e fotoperíodo de 12 h. Após cinco dias, 40 J2 de M. javanica foram 

liberados na superfície do meio a 1 cm de distância raiz. Após 4 h foi quantificado o 

número de nematoides dentro da área de 0,5 cm no entorno das raízes usando um 

microscópio estereoscópico. O número de nematoides dentro da área de 0,5 cm no 

entorno da raiz dividido pelo número total de nematoides por placa foi usado como um 

índice de atratividade com valores entre 0 e 1, sendo mais atrativa a raiz quanto mais 

próximo de 1 for o valor do índice. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, contendo três tratamentos com três repetições. Os dados foram submetidos 

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

significância. Houve diferença significativa entre os tratamentos (p = 0,002). A vinca 

apresentou o menor índice de atratividade (0,12), diferindo significativamente do 

controle com o tomateiro (0,62). Já o cravo-de-defunto não diferiu do controle, 

apresentando índice de atratividade de 0,58, sendo, portanto, tão atrativo para M. 

javanica quanto o tomateiro. Conclui-se que mesmo plantas resistentes ao M. javanica 

podem liberar exsudatos radiculares que são atrativos a esse nematoide, como foi 

observado para o cravo-de-defunto. Este trabalho ainda está em andamento para avaliar 

se ocorrerá a penetração e formação de galhas nas raízes destas plantas. 
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 O conhecimento e melhoramento da estabilidade térmica de novos biocompósitos 

destinados à aplicação como embalagem para alimentos é de extrema importância dada a 

submissão destes ao aquecimento durante os processos de produção de embalagens em 

larga escala. Blendas biodegradáveis de isolado proteico de soro de leite (IPS) e poli 

(álcool vinílico) apresentam boa flexibilidade são potenciais substituintes de polímeros 

resistentes à degradação natural. Buscando torná-las mais resistentes termicamente para 

os processos de produção industrial de filmes flexíveis, foi realizada a adição de nano-

sílica coloidal (NS), produzindo-se um novo compósito de IPS, PVOH e NS. Utilizando-

se uma proporção de 70% IPS e 30% PVOH (m/m), foram produzidas soluções 

filmogênicas as quais foram acrescidas de 0%, 1%, 2%, 3% e 4% de NS. Estas soluções 

foram vertidas em placas de Teflon e submetidas à secagem para obtenção do compósito 

pelo método de casting. Foi realizada a análise termogravimétrica (TGA) dos 

compósitos a fim de verificar a influência da NS na estabilidade térmica. A adição de 1% 

ou 2% de NS não foi capaz de alterar a estabilidade térmica, enquanto à 3% de NS 

houve um ligeiro aumento da resistência dos compósitos à degradação térmica. No 

estágio principal de degradação, observou-se, à 280°C, que a perda de massa foi 19% 

menor para o biocompósitos com 4% de NS (4%NS) em relação ao sem NS (0%NS). 

Além disso, a temperatura de degradação necessária para 50% de perda de massa do 

4%NS foi 19°C acima do 0%NS. Por fim, um teor de resíduo 22% maior foi obtido para 

o 4%NS à 500°C, corroborando a conclusão de que a adição de 4% de NS foi capaz de 

aumentar a estabilidade térmica dos filmes de IPS/PVOH. 
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 O submédio do Vale do São Francisco destaca-se no cultivo de uvas finas de 

mesa. O desenvolvimento de novas cultivares para a região é obtido através de 

melhoramento clássico utilizando-se hibridação e avaliação agronômica de progênies 

para a seleção de genótipos superiores.  O objetivo deste estudo foi avaliar e caracterizar 

progênies de uvas de mesa com foco em características agronômicas. O experimento 

está localizado no Campo Experimental de Mandacaru, em Juazeiro, BA e as avaliações 

foram realizadas em 189 híbridos. Após a colheita foram avaliadas as características: 

massa média do cacho (g), diâmetro da baga (mm), consistência da baga e massa seca 

das sementes. Para a característica do cacho, avaliaram-se cinco cachos por planta. Para 

a característica da baga, avaliaram-se cinquenta bagas retiradas ao acaso. A massa seca 

das sementes foi avaliada a partir de cem sementes e classificada conforme os 

descritores de videira (OIV, 1997). As progênies tiveram uma variação na massa do 

cacho de 30g a 636g, com massa média de 156 g. Em relação ao diâmetro da baga 

houve ma variação de 9,5 mm a 21,7 mm, sendo que as bagas apresentaram em média 

15,23 mm. Considerando os padrões de comercialização, os quais requerem frutos com 

massa superior a 200 g e bagas com diâmetro superior a 17 mm, verificou-se que 23 % e 

19% dos híbridos possuem cachos e bagas, respectivamente, que atendem a estes 

padrões. Para a característica consistência da baga, observou-se que 7%, 36% e 57% das 

progênies apresentaram bagas crocantes, carnosas e mucilaginosas, respectivamente, 

sendo a preferência do mercado por uvas firmes e crocantes. Outra característica 

importante e requerida pelos consumidores é a ausência de sementes. Dos híbridos 

avaliados, 52% não apresentaram sementes ou possuem traços pequenos de sementes, 

podendo ser classificados como apirênicos. Pelos resultados, é possível encontrar 

variabilidade genética e realizar seleção de genótipos superiores com características 

agronômicas desejáveis para avançar nas etapas seguintes do melhoramento genético de 

uvas de mesa para o semiárido brasileiro.  
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 A mangabeira é uma planta de clima tropical, encontrada em áreas de vegetação 

aberta, que apresenta folhas opostas, simples, pecioladas, glabras, brilhantes e 

coriáceas. A Hancornia speciosa (mangaba) possui uma composição química 

bastante interessante, tendo alto teor proteico, assim como, a presença de vitaminas 

A, B1, B2 e C, além de ferro, fósforo e cálcio. O objetivo deste foi avaliar a 

aceitabilidade de sorvetes de mangaba com e sem lactose com diferentes 

concentrações de polpa. O projeto foi submetido e aprovado pelo COEP-UFLA 

(CAAE: 20489913.0.0000.5148). Para a produção do sorvete foi formulada uma 

mistura base contendo 10 % de gordura láctea, 11 % de sólidos não gordurosos do 

leite, 12 % de sacarose, 4% de xarope de milho, 0,6% de liga neutra e 0,6 % de mix 

de estabilizantes e emulsificantes. Foram testadas formulações com 30 e 40% de 

polpa. Foram ofertadas quatro formulações de sorvetes (SL 30%, SL 40%, CL 30% e 

CL 40%) para provadores não treinados. O teste foi realizado em cabines individuais, 

onde os julgadores receberam 20g de cada amostra codificadas com algarismos de 

três dígitos. As amostras foram avaliadas quanto à aceitação em relação aos atributos 

de cor, textura, sabor, aroma e impressão global, utilizando uma escala hedônica de 

nove pontos, variando entre “desgostei extremamente (1)” e “gostei extremamente 

(9)”. Os dados foram tabulados utilizando o software SensoMaker. Participaram 

deste 50 voluntários. A cor foi a variável mais bem avaliada no sorvete de mangaba, 

independente da concentração da polpa e da presença de lactose, enquanto a menos 

valorizada foi o sabor dos sorvetes com 40% de polpa. Deste modo, conclui-se que 

os sorvetes com concentração de 30% de polpa de mangaba obtiveram maiores 

aceitação quando comparado com os de 40%.  
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Listeria monocytogenes é um patógeno alimentar associado a listeriose em humanos, 

causada pela ingestão de alimentos contaminados, sendo uma grande preocupação para 

a indústria alimentícia por ser capaz de se desenvolver em ambientes de processamento 

de alimentos. Uma forma de controle da contaminação de alimentos por patógenos se dá 

pelo uso de conservantes. No entanto, devido a um interesse cada vez maior da 

população por saudabilidade, aumentou-se a busca por alternativas aos conservantes 

convencionais sintéticos, dentre as quais se destacam os óleos essenciais, que são 

agentes antimicrobianos naturais que possuem potencial para combater patógenos 

alimentares e microrganismos deteriorantes. Diante deste contexto, o estudo teve como 

objetivo a determinação da concentração mínima bactericida (CMB) do óleo essencial 

de tomilho sobre a bactéria patogênica Listeria monocytogenes ATCC 15313. A 

concentração mínima bactericida foi determinada pela técnica de microdiluição em 

caldo em microplacas de poliestireno com 96 cavidades. Para tanto, preparou-se o caldo 

triptona de soja (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 (%): 2; 

1; 0,5; 0,25; 0,12; 0,06; 0,03 e 0,015. Alíquotas de 10 μL da cultura padronizada a 108 

UFC/mL foram inoculadas nas cavidades da microplaca contendo 150 μL de TSB-YE 

acrescido de Tween 80 e das concentrações do óleo essencial. As microplacas foram 

então incubadas a 37°C/24h. Após esse período, realizou-se o plaqueamento pela 

técnica de microgota em meio ágar triptona de soja (TSA) acrescido de 0,6% de extrato 

de levedura, seguido de incubação das placas a 37°C/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 

tomilho apresentou uma CMB de 0,5% o que demonstra seu efeito antimicrobiano 

contra Listeria monocytogenes e seu potencial como uma alternativa promissora para ser 

utilizado como conservante natural na indústria alimentícia. 
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  P. grandifolia é conhecida popularmente como ora-pro-nobis, planta nativa do 

Brasil e considerada medicinal, resistente e rústica, altamente proteica. Neste trabalho o 

objetivo foi avaliar a composição química elementar das flores e frutos de P. grandfolia. 

Os métodos analíticos utilizados foram Fluorescência de Raios-X por Energia 

Dispersiva (EDXRF), equipamento Shimadzu EDX-720. O material vegetal foi coletado 

no Horto de Plantas Medicinais da UFLA, sendo analisadas as flores e posteriormente 

os frutos. Exsicatas foram registradas no herbário da EPAMIG (PAMG 58224). Foram 

encontrados os seguintes resultados: flores, K (67,52%), Ca (23,12%), S (3,67%), P 

(3,32%), Fe (1,81%), Rb (0,26%), Cu (0,18%) e Zn (0,13%), já os Frutos, K (56,09%), 

Ca (32,16%), P (4,44%), S (4,36%), Fe (1,61%), Tb (0,62%), Rb (0,26%), Cu (0,18%), 

Sr (0,14%) e Zn (0,14%), enquanto pela técnica de combustão, para análise dos 

elementos orgânicos (teor total): flores, C (43,64%), N (2,41%), H (4,20%) e proteína 

(15,04%), já os frutos, C (43,14%), N (3,11%), H (4,29%) e proteína (19,45%). 

Observamos que os macronutrientes K, Ca, S e P são acumulados de maneira distinta 

entre flores e frutos, enquanto entre os micronutrientes o Fe é o elemento com maior 

acúmulo, principalmente nas flores.  Os valores de C e H não sofreram alterações 

significativas, porém N e consequentemente proteína (expresso indiretamente em 

relação ao N), houve diferença em seus teores, mostrando que a absorção e acúmulo 

deste nutriente ocorrem em maiores quantidades no fruto do que nas flores. Outros 

trabalhos mostraram que as folhas de ora-pro-nobis tem valores superiores a 20% de 

proteína. Conclui-se que para este trabalho, a parte aérea da planta possui um elevado 

valor nutricional em relação à proteína.            
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 A temperatura de incubação é o fator que mais influencia a embriogênese das 

aves, de modo que pequenas alterações podem afetar o desenvolvimento embrionário e 

pós-embrionário. Objetivou-se com esse trabalho avaliar a influência da temperatura de 

incubação sobre a curva de crescimento de codornas japonesas machos e fêmeas. O 

experimento foi realizado no setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Lavras. Um total de 1332 ovos férteis provenientes de um 

plantel de codornas japonesas foram coletados, selecionados e incubados em três 

incubadoras automáticas, com diferentes temperaturas (36,0°C, 37,5°C e 39,0°C). O 

delineamento foi em blocos casualizados com 3 tratamentos e 6 repetições. Após a 

eclosão 4 machos e 4 fêmeas de cada tratamento foram identificados e pesados 

individualmente a cada três dias de 1 a 69 dias de idade. O modelo de Gompertz foi 

utilizado para estimar o peso na maturidade, taxa de crescimento e idade de maior ganho 

de peso. As variáveis da curva de crescimento foram submetidas aos testes de 

normalidade, homocedasticidade e independência dos erros. Em seguida os dados foram 

submetidos ao teste de SNK a 5% de significância. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas usando o software Statistica versão 13.3 e R Core Team (2019). Não foram 

observadas diferenças estatísticas nas variáveis avaliadas para os machos. No entanto, 

nas fêmeas foram observadas diferenças estatísticas apenas para o peso corporal na 

maturidade, mas não para taxa de maturidade e idade de máximo crescimento. Conclui-

se que a temperatura de incubação tem efeito sobre o peso corporal na maturidade de 

codornas japonesas fêmeas. 
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 O aumento da intensidade e extensão das atividades agropecuárias induz a 

mudanças no uso e cobertura da terra, capazes de levar à degradação do solo através da 

erosão ao longo do tempo. Quantificar os efeitos dessas atividades em relação às 

condições naturais é de grande importância como estratégia de manejo e restauração do 

solo em bacias hidrográficas. Dessa forma, objetivou-se avaliar as mudanças na cobertura 

do solo em duas sub-bacias da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia com diferentes 

estágios de conservação analisando o fator de cobertura e manejo do solo (fator C). As 

sub-bacias do Rio do Sono e do Rio Formoso foram utilizadas como áreas de estudo. 

Empregou-se a metodologia para cálculo do fator C da Equação Universal das Perdas de 

Solo com base em séries sazonais de NDVI da coleção de imagens do produto índice de 

vegetação MODIS (MOD13Q1). Foram selecionadas imagens anuais de NDVI ao final 

da estação seca e ao final da estação chuvosa através da plataforma Google Earth Engine 

durante o período 2000-2020. Procedeu-se à análise dos valores médios de fator C da 

série histórica e da taxa de mudança do fator C em escala de pixel de acordo o método de 

mínimos quadrados com base em regressão linear. Os resultados indicaram que, dentre 

as duas sub-bacias analisadas, a sub-bacia do Rio Formoso apresentou as maiores 

tendências de aumento significativo do fator C, tanto ao final da estação seca, quanto ao 

final da estação chuvosa. Aumento significativo do fator C em áreas com concentração 

de menores valores médios foram encontrados nessa bacia, o que indica tendência de 

baixa resposta da vegetação ao período chuvoso e degradação do solo. Já a sub-bacia do 

Rio do Sono, embora apresente condições de maior fragilidade natural, possui os menores 

valores médios de fator C e diminuição gradativa principalmente em áreas protegidas 

onde se concentram os maiores valores médios dentro da sub-bacia. Esses resultados 

corroboram o impacto que áreas agricultáveis e pastagens com manejo inadequado podem 

ter sobre a degradação das terras.  

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

 

289



 

 

Avaliação da durabilidade mecânica de espumas rígidas à 

base de taninos extraídos das cascas de Acacia mearnsii 

Dieimes Ribeiro Resende¹, Paulo Junio Duarte1, Leidiane Alves Manoel¹, Fábio 

Akira Mori¹ 

1Departamento de Ciências Florestais – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa 

Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

dieimesribeiro@estudante.ufla.br, pauloduarte.floresta@gmail.com, 

leidiane.manoel@estudante.ufla.br, morif@ufla.br

Palavras-chave: Taninos, espumas, caracterização 

 Os taninos são materiais naturais com alta ocorrência no mundo vegetal. Eles 

podem ser extraídos das cascas e madeira de certas árvores, bem como da casca da uva e 

de outras frutas. Eles têm sido extraídos tradicionalmente para a fabricação de couros 

pesados, porém nas últimas décadas adquiriu importância para outros usos industriais. 

Além de couro, outras aplicações alternativas têm sido em adesivos para madeira, 

produtos farmacêuticos, indústria de vinhos entre muitos outros usos. De todos 

possíveis, um dos mais interessantes é na produção de espumas de base biológica para 

isolamento térmico e acústico. Estas espumas apresentam excelentes propriedades como 

resistência ao fogo e baixa condutividade térmica, no entanto, estas mesmas espumas 

apresentam alta friabilidade e baixas propriedades mecânicas. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a durabilidade mecânica de espumas à base de taninos 

extraídos das cascas de Acacia mearnsii (Acácia negra). A primeira etapa de produção 

das espumas foi composta por álcool furfurílico (10,5 g), formaldeído 37% (7,4 g), éter 

dietílico (6 g) e água (6 g) misturados mecanicamente até homogeneização. Na segunda 

etapa foram adicionados 30 g de taninos e misturados também até homogeneização. Por 

último, na terceira etapa, adicionou-se o catalizador (11 g de pTSA 65%) para início da 

expansão e formação da espuma. A avaliação da durabilidade mecânica foi realizada 

através do ensaio de friabilidade, onde 10 amostras com tamanho padronizado foram 

esfregadas 10 vezes sobre a superfície de uma folha de grão 400, perímetro igual a 150 

mm e sem pressão adicional sobre as mesmas. O teste de friabilidade indica a 

porcentagem de finos com relação a massa total do material, ou seja, é um dado que 

informa o quanto o material é quebradiço. Para a espuma avaliada, foi encontrado um 

valor médio de teor de finos igual a 14 %. Esse valor pode ser considerado alto quando 

comparado com espumas poliuretanicas, que ja são utilizadas comercialmente para fins 

de isolamento térmico e acústico. É de grande importância o desenvolvimento de 

pesquisas que busquem pela melhora destas propriedades das espumas à base de 

taninos, pois além de ser um produto renovável, possui grande potencial de produção 

em escala industrial. 
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A concentração de matéria seca (MS) no momento de colheita do capim-Elefante para 

ensilagem, afeta diretamente o padrão de fermentação e assim a estabilidade aeróbia 

dessas silagens. A estabilidade aeróbia pode ser avaliada por meio da mensuração da 

temperatura da silagem após abertura dos silos e exposição ao ar. A seleção de 

inoculantes bacterianos para melhoria da estabilidade aeróbia da silagem é muito 

importante. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de cepas selvagens de bactérias 

do ácido lático (BAL) sobre a estabilidade aeróbia da silagem de capim-Elefante cv. 

BRS Capiaçu, colhido com diferentes concentrações de MS. O capim BRS Capiaçu foi 

colhido e picado (19 mm) em duas concentrações de matéria seca: 18% (MS1) e 25% 

(MS2). O material foi ensilado em bombonas plásticas (20L) e os tratamentos foram 

controle (sem inoculante), inoculante comercial, Lactobacillus hilgardii [8,62 log 

unidades  formadoras de colônia (UFC)/g de forragem], Lactobacillus plantarum (8,86 

log UFC/g de forragem) e combinação de L. hilgardii e L. plantarum. Após 90 dias de 

fermentação, os silos foram abertos e amostras de 5 kg de silagem foram retiradas, 

colocadas em sacos plásticos e mantidas em uma sala para avaliação da temperatura. 

Em cada saco com silagem, foi inserido um data logger que registrou a temperatura de 

30 em 30 minutos, durante 13 dias. A silagem com MS2 apresentou maior estabilidade 

aeróbia (177,75 horas) e maior tempo para alcançar a temperatura máxima (212,70 

horas), quando comparada com a silagem MS1 (38,22 horas de estabilidade aeróbia e 

52,82 horas para alcançar a temperatura máxima). Não houve efeito dos inoculantes 

sobre o tempo de estabilidade aeróbia e sobre o tempo para atingir a temperatura 

máxima.  A temperatura máxima da silagem foi influenciada pela interação entre os 

inoculantes e matéria seca (P<0,001). Nas silagens com menor MS, a menor 

temperatura máxima foi observada na silagem tratada com o inoculante comercial (33,7 

ºC). Nas silagens com maior concentração de MS o tratamento com a cepa de L. 

hilgardii resultou em silagens com menor temperatura máxima (25,9 ºC). Em média as 

silagens produzidas com maior concentração de MS apresentaram menor temperatura 

máxima. Inoculação da silagem de capim-Elefante cv. BRS Capiaçu, não alterou a 

estabilidade da silagem. A maior concentração de MS, resultou em uma silagem mais 

estável e com menor temperatura, dessa forma com menores perdas por deterioração. 
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A germinação de sementes é um parâmetro utilizado para verificação da 

toxicidade de um composto em plantas. Nesse contexto, a avaliação desse fator representa 

um teste de fitotoxicidade rápido, sensível e de baixo custo. Lactuca sativa L. (alface) é 

um dos organismos-teste mais empregados para avaliação da fitotoxicidade de produtos 

químicos e biológicos, como os biossurfactantes. Surfactantes biológicos são moléculas 

anfipáticas produzidas por microrganismos e apresentam potencial antimicrobiano, sendo 

reportadas como agentes de biocontrole de fitopatógenos. Assim, objetivou-se verificar a 

fitotoxicidade do biossurfactante bruto, produzido por Bacillus subtilis CCMA 87, em 

sementes de Lactuca sativa var. “Verônica”. Inicialmente, para produção de 

biossurfactante, foi conduzido processo fermentativo da cepa de B. subtilis grupo CCMA 

0087, pertencente à Coleção de Culturas da Microbiologia Agrícola. O bioprocesso 

ocorreu em Shaker, nas condições de cultivo de 200 rpm, 37ºC, pH 7 por 96h, utilizando 

300 mL de meio mineral acrescido de 3% (v/v) de glicerol bruto. Para o preparo do extrato 

bruto, o caldo de cultura foi centrifugado a 9.000 rpm por 15 minutos e filtrado em filtro 

para seringa com tamanho de poro 0,22 μm. Posteriormente, vinte e cinco sementes de 

alface foram distribuídas em caixa de germinação tipo gerbox contendo duas camadas de 

papel mata borrão. Os papéis foram previamente umedecidos com água destilada na 

proporção de 2,5 vezes a massa dos papéis. Em seguida, a solução do extrato bruto de 

biossurfactante a 50mg/mL foi gotejada sobre as sementes. Como controle, foi montada 

uma caixa em que as vinte e cinco sementes receberam apenas água. Durante sete dias 

em incubadora com fotoperíodo de 12h, os papéis foram umidificados com água, e, após 

esse período, houve contagem das sementes germinadas. O experimento foi repetido três 

vezes. Após o cálculo da porcentagem de germinação, que foi de 98%, constatou-se que 

o biossurfactante bruto testado não se mostrou fitotóxico. 
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Hexágono Sistêmico 

Mestrado Profissional em Administração Pública – Universidade Federal de Lavras 

Introdução: Um dos grandes méritos do Programa Bolsa Família é ser uma política 

integrada ao sistema de políticas da Assistência Social. Objetivo (s): O objetivo geral 

deste estudo é fazer uma avaliação da implementação do Programa Bolsa Família no 

Município de Lavras, utilizando a metodologia do Hexágono Sistêmico, de Jannuzzi 

(2016). Os objetivos específicos são: 1. Realizar um mapeamento da implementação do 

Programa Bolsa Família, e identificar em quais momentos/fases ocorrem os principais 

gargalos nessa implementação; 2. Identificar as demandas de informações para avaliação 

de programas, em cada etapa do processo; 3. Desenhar o Mapa de Processos e Resultados 

do Programa Bolsa Família no Município. Metodologia: Para descrever e analisar 

detalhadamente a implementação do Programa Bolsa Família no município de Lavras, 

será realizada a triangulação de informações com metodologias complementares, que são: 

revisão bibliográfica sobre o Programa Bolsa Família, análise documental, trabalho de 

campo, através de uma observação não participante do dia a dia dos CRAS, locais em que 

são realizados a inserção dos beneficiários no sistema do cadastro único; e, por último, 

entrevistas semiestruturadas com os principais gestores do programa no Município, com 

as coordenadoras dos CRAS, e com cadastradores. Resultados e Discussão: Fica visível 

nos CRAS a falta de recursos humanos para realizar as atividades do dia a dia, 

principalmente, em períodos de alta demanda. Na página do Censo SUAS, só estão 

disponíveis informações sobre a estrutura física e sobre os Recursos Humanos nos CRAS 

e CREAS até 2017. O que se observou, nos últimos quatro anos, tanto nos documentos 

quanto in loco, nos CRAS, é um desmonte, uma degradação dos serviços públicos em 

geral, e a falta de prioridade dos programas sociais na agenda política. Conclusões: Desde 

março de 2020, o país e o mundo todo vivem uma pandemia (Covid-19) que trouxe à 

agenda política a discussão sobre a Renda Básica de Cidadania. Foi implementado o 

auxílio emergencial, mesmo inserido nesse contexto de desvalorização dos programas 

sociais. Esse auxílio emergencial foi possível ser implementado com a urgência que 

necessitava por causa da estrutura consolidada nacionalmente, tanto do Cadastro Único 

como do Programa Bolsa Família. Sobre os gargalos do PBF no Município de Lavras, 

verificou-se que existe carência no Município de Lavras de mais recursos humanos, tanto 

na Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto nos CRAS, de equipamentos mais bem 

estruturados, com computadores adequados e em quantidade suficiente para atender a 

demanda do público, como também de ofertas nos CRAS de oficinas de trabalho e renda.  

CAMPELLO, T.; NERI, M. C. (Orgs.). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão 

e cidadania. Brasília, IPEA, 2013.IMAS, L. G. M.; RIST, R. C. The road to results: 

designing and conducting effective development evaluations. The World Bank, 

Washington DC, 2009. JANNUZZI, P. M. Monitoramento e Avaliação de Programas 

Sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas. Campinas: Alínea, 2016. 
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Os biossurfactantes são moléculas anfipáticas sintetizadas por plantas e 

microrganismos. Tais moléculas são metabólitos capazes de reduzir a tensão superficial 

e interfacial entre dois líquidos, além de possuírem diversas aplicabilidades nas indústrias 

farmacêutica, alimentícia, agrícola e no setor petrolífero. A produção de biossurfactantes 

microbianos pode ser detectada pelo ensaio de espalhamento da gota, que é um teste 

rápido, simples e capaz de detectar compostos tensoativos no caldo fermentado mesmo 

quando esses se encontram em baixas concentrações no meio líquido. O objetivo desse 

experimento foi detectar a presença de biossurfactantes no caldo de fermentação de três 

cepas de Bacillus subtilis grupo. Inicialmente, houve processo fermentativo das cepas de 

B. subtilis grupo CCMA 0051, 0087 e 0658, pertencentes à Coleção de Culturas da 

Microbiologia Agrícola. O bioprocesso ocorreu em Shaker, nas condições de cultivo de 

200 rpm, 37ºC, pH 7 por 96h, utilizando 300 mL de meio mineral acrescido de 3% (v/v) 

de glicerol bruto. Posteriormente, o ensaio de espalhamento da gota foi conduzido. Assim, 

trinta mL de água deionizada foram colocados em três placas de Petri, sendo adicionado 

posteriormente 1 mL de azeite de oliva sobre a água de cada placa. Vinte μl de caldo de 

cultura livre de células foram adicionados à superfície do azeite. Quando há presença de 

biossurfactante no caldo fermentado, forma-se uma zona de abertura na gota de óleo e o 

diâmetro dessa zona indica a atividade do biossurfactante em diminuir a tensão superficial 

entre óleo e água.  Após o surgimento dos halos e a medição dos mesmos com paquímetro, 

o caldo de cultura da cepa B. subtilis grupo CCMA 87 se destacou dentre as três cepas 

testadas, exibindo halo de 43,7 mm. Os caldos de fermentação de B. subtilis grupo CCMA 

0051 e CCMA 0658 resultaram em halos de 26,30 mm e 30 mm, respectivamente. Dessa 

forma, foi constatado que houve produção de biossurfactante pelas três cepas testadas e 

que a cepa B. subtilis grupo CCMA 0087 produziu biossurfactante em maior 

concentração. Para que essa hipótese seja confirmada, testes com maior sensibilidade 

como a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência serão executados. 

Palavras-chave: Metabólitos microbianos, Atividade tensoativa, Biossurfactantes. 
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 A Lactuca cf. canadensis é uma hortaliça não convencional conhecida 

popularmente como almeirão de árvore, almeirão roxo, radite cote e orelha de coelho. 

Objetivou-se com o trabalho caracterizar o peso de mil sementes dos grupos varietais de 

almeirão de árvore. O peso de mil sementes (PMS) foi realizado com a contagem das 

sementes ao acaso, manualmente, utilizando-se 8 repetições de 100 sementes para cada 

grupo varietal, sendo estes: VE: almeirão de folha e nervura verde com margens 

repicadas; RR: almeirão de nervuras roxas com margens repicadas; RL3: almeirão de 

nervuras roxas com margens lisas e folha estreita; e RL2: almeirão de nervuras roxas 

com margens lisas e folha larga.. Foram calculados a variância e o desvio padrão das 

pesagens, segundo a metodologia descrita nas Regras para Análises de Sementes, com 

auxílio do programa estatístico Sisvar® as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Os tratamentos VE e RR não diferiram estatisticamente 

entre si com média de 1,26 ± 0,005 g por mil sementes. Enquanto que o RL3 e o RL2 

não diferiram entre si, e apresentam o menor peso de mil sementes com média de 0,95 ± 

0,02 g. Os grupos varietais de almeirão de árvore apresentam diferença com relação ao 

peso de mil sementes, com destaque para as variedades VE e RR que apresentam o 

maior peso de mil sementes. 
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Link para o Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=GGa4PQcXve8&rel=0 

O objetivo desta revisão sistemática foi identificar artigos sobre prevalência de 

leptospirose em cães de rua e de abrigo em todo o mundo e avaliar a qualidade 

metodológica dos artigos recuperados. Seis bases de dados (CABI, Cochrane, Pubmed, 

Scielo, Scopus e Web of Science) foram pesquisadas, sem restrição de ano ou local onde 

os estudos foram realizados. A pesquisa recuperou 476 artigos e 60 foram selecionados 

para análise de acordo com as diretrizes do National Heart, Lung and Blood Institute 

(NHLBI) usando a Ferramenta de Avaliação de Qualidade para Estudos Observacionais, 

de Coorte e Transversais. Foram adotados 10 critérios para análise metodológica dos 

artigos selecionados: 1) objetivo claramente definido, definição do 2) local e 3) período 

em que o estudo foi realizado, da 4) população e dos 5) casos de leptospirose; para 

amostragem definição da 6) prevalência estimada da doença, 7) intervalo de confiança, 

8) erro estatístico, 9) tamanho estimado da população e 10) randomização da coleta. 

Nenhum dos artigos selecionados apresentou justificativa completa do tamanho da 

amostra, impossibilitando o recálculo da prevalência de leptospirose para cães de rua ou 

abrigos. A maioria dos artigos foi publicada nas Américas [45% (27/60)] e nos últimos 

dezesseis anos (2003 a 2019) [80% (49/60)], e a população mais amostrada foi a dos cães 

de rua [65% (39/60)]. Dentre os artigos selecionados 43,3% (26/60) apresentaram cinco 

dos dez critérios analisados, 16,67% (10/60) três, 15% (9/60) quatro, 10% (6/60) seis, 

6,67% (4 / 60) oito e apenas 5% (3/60) apresentaram nove dos dez critérios analisados. 

Os demais trabalhos apresentaram dois [1,67% (1/60)] e sete [1,67% (1/60)] dos dez 

critérios avaliados. O teste de diagnóstico de leptospirose utilizado com maior frequência 

foi o Teste de Soro-Aglutinação Microscópica (MAT) [78,3% (47/60)] e o sorovar mais 

comum identificado foi Canicola [71,4% (35/49)]. Em conclusão, os resultados 

mostraram que a leptospirose está presente em cães de rua e de abrigo em todo o mundo, 

porém a compreensão completa da prevalência dessa doença nestas populações não pôde 

ser alcançada devido à baixa qualidade metodológica dos estudos recuperados sobre 

leptospirose em cães de rua e de abrigo. 
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RESUMO: O processo de reidratação é considerado uma medida das transformações 

estruturais causadas pela secagem ou pré-tratamentos em materiais desidratados, sendo 

dependente do grau de rompimento celular e estrutural. Alimentos desidratados são 

usualmente reidratados por imersão em água, que representa um complexo processo de 

restauração das propriedades do produto. O objetivo do trabalho foi avaliar a capacidade 

de reidratação de cinco frutas secas comerciais (damasco, ameixa, goiaba, figo e maçã) 

através do modelo empírico de Peleg e descrição da reidratação por cinética de primeira 

ordem. As amostras foram imersas em 200 mL de água destilada à 25°C e 40°C, e a 

evolução do teor de umidade da amostra ao longo do tempo foi determinada pela medida 

da massa das amostras com o tempo. Em intervalos de tempos pré-determinados, as 

amostras foram removidas do líquido, dispostas em papel absorvente de maneira a 

remover o excesso de água, e pesadas. A evolução do peso das amostras foi feita a cada 

10 min durante 120 min. O processo de reidratação foi realizado em temperatura 

constante e em triplicata. O uso da solução de hidratação a 40°C se mostrou efetivo para 

maior capacidade de reidratação, além de resultar em parâmetros de Peleg k1 menores, 

indicando maior rapidez na absorção de água. O aumento da absorção de água com o 

aumento da temperatura da solução de hidratação pode ser atribuído principalmente às 

mudanças na viscosidade e tensão superficial da água, além possível colapso celular. 

Além disso, temperaturas mais altas aceleram reações como a degradação de carboidratos 

da parede celular, facilitando a captação de água e incrementando a taxa de reidratação. 

Dentre as frutas avaliadas, a maçã apresentou maior capacidade de absorção de água (k1 

(40°C),36.92 min.gdb/gH2O) em ambas as temperaturas de imersão, sendo que a ameixa 

apresentou os menores valores (k1 (40°C), 812.95 min.gdb/gH2O). Conclui-se que o modelo 

empírico de Peleg pode ser utilizado para ajuste dos dados experimentais de reidratação 

com boa relação e previsão dos valores do teor de umidade de equilíbrio, apresentando 

uma relação inversa entre a constante de taxa de Peleg (k1), a constante de capacidade 

(k2) e a temperatura. 
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O diabetes aumenta o risco de disfunção cognitiva. A incidência de demência é 1,5 a 2,5 
vezes maior em pessoas com diabetes do que na população em geral. Em alguns estudos 
foi relatado que a deficiência de vitamina D afeta negativamente os receptores neurais 
de vitamina D, a sinalização do fator de crescimento e a atividade neural. Para pessoas 
com diabetes, os níveis séricos de 25 (OH) D estão inversamente associados ao 
comprometimento cognitivo, sugerindo que a vitamina D seja um potencial fator de 
proteção. O presente estudo tem como objetivo principal analisar a relação entre os 
níveis de vitamina D e o desempenho cognitivo em pacientes adultos com diabetes tipo 
2, em uma cidade do sul de Minas Gerais. O projeto de pesquisa será encaminhado ao 
Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFLA, para análise prévia. Os 
adultos encaixados nos critérios de inclusão serão convidados a comparecer no Posto de 
Saúde da cidade de Barbacena-MG, para avaliação individual. Após assinatura do 
Termo de consentimento livre e esclarecido pelos participantes, será realizado a 
anamnese para coleta de informações pessoais e a avaliação antropométrica, e será 
solicitado aos participantes o resultado do último exame dos níveis séricos de 25 (OH) 
vitamina D (até 3 meses precedentes a data de realização da pesquisa). Caso algum 
participante não possua o exame, será solicitado a realização do mesmo. A função 
cognitiva será avaliada, por um aplicador treinado, por meio dos seguintes 
questionários: Mini exame do estado mental (MMSE), Patient Health Questionnaire 9 
(PHQ-9), Verbal Learning Test (VLT), Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 
Considerando a importância da vitamina D para a função cognitiva do paciente 
diabético, a hipótese inicial do estudo é que a deficiência da vitamina agrave o déficit 
cognitivo em adultos que possuem diabetes tipo 2 em Barbacena- MG.   
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 A madeira laminada colada (MLC) é um material compósito obtido a partir da 

colagem de lâminas de madeira dispostas com as fibras paralelas entre si. Apesar do seu 

uso ser mais frequente em ambientes protegidos das intempéries, as vigas de MLC 

podem vir a sofrer ataques por agentes xilófagos, reduzindo assim a sua vida útil. Assim 

sendo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à compressão paralela às fibras 

de vigas de MLC produzidas com madeira de Hevea brasiliensis sem tratamento 

preservativo e tratadas com CCB (borato de cobre cromatado) e com piretróide. As 

vigas foram produzidas com três lâminas de dimensões de 60 mm x 20 mm x 1200 mm 

(largura x espessura x comprimento), unidas com adesivo resorcinol-formaldeído na 

gramatura de 350 g/m² e ciclo de prensagem de 24h sob pressão de 1 MPa. O tratamento 

preservativo com CCB foi realizado na “madeira verde” logo após o corte, pelo método 

de substituição de seiva, enquanto o tratamento com piretróide foi realizado por 

pincelamento das faces das vigas. Foram produzidas seis vigas sem tratamento 

preservativo, seis vigas tratadas com CCB e seis vigas tratadas com piretróide, das quais 

foram extraídos corpos de prova prismáticos de dimensões de 25 mm x 25 mm x 100 

mm (largura x espessura x comprimento), para a caracterização tecnológica por ensaio 

de resistência à compressão paralela às fibras. Os resultados mostraram que não houve 

diferenças estatísticas para as vigas tratadas com piretróide e sem tratamento. Porém, 

para as vigas produzidas com lâminas tratadas com CCB, com o valor médio de 

resistência à compressão paralela às fibras igual a 35,50 MPa, houve redução 

significativa em relação à resistência das vigas produzidas sem tratamento preservativo 

que apresentaram 40,57 MPa. Com essa redução de resistência de 14,3%, a pesquisa 

mostrou que o tratamento pelo método da substituição da seiva com CCB implicou em 

efeitos que devem ser considerados quanto à classe de resistência da MLC.  
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Compósitos na engenharia são a junção de dois ou mais materiais com o intuito de 

conseguir características superiores aos materiais convencionais, ou por si só. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à tração de compósitos produzidos com 

matriz poliéster reforçada com fibras de Eucalyptus tratadas termicamente. O tratamento 

térmico das fibras foi realizado em forno “Macro-ATG” desenvolvido pelo Centro de 

Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (CIRAD) 

da França em parceria com a Universidade Federal de Lavras (UFLA), nas temperaturas 

de 140, 170, 200 e 230 °C. Os compósitos foram produzidos no tipo hand lay-up, em 

que o polímero foi misturado manualmente com as fibras de Eucalyptus na proporção de 

25% de substituição. Posteriormente, foi adicionado o catalisador peróxido de 

metiletilcetona na concentração de 2% em relação à massa de resina. A mistura foi 

depositada em um molde de silicone usando um bastão de vidro para distribuir os 

componentes ao longo do molde. Os resultados obtidos mostraram haver diferenças 

estatísticas entre os diferentes tratamentos térmicos, variando de 14,94 MPa, 15,64 MPa 

e 23,14 MPa para compósitos produzidos sem tratamento térmico, tratados a 170 ºC e 

230 ºC, respectivamente. Diante dos resultados apresentados, é possível concluir que o 

compósito obtido tem propriedades mecânicas superiores ao polímero puro ao se 

realizar o tratamento térmico. 
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Os tipos de painéis de bambu são variados, contudo, nem todos estão disponíveis 

para comercialização por estarem em fase experimental, inclusive, no teste de diferentes 

tipos de adesivos. O objetivo deste trabalho foi determinar a eficiência do adesivo 

tanino-formaldeído na resistência mecânica de painéis CLT de Dendrocalamus 

giganteus. O experimento foi conduzido na Unidade Experimental de Painéis de 

Madeira, pertencente à UFLA. Foram produzidos painéis Cross Laminated Timber 

(CLT) com dimensões 20 x 21 cm, constituídos de três lâminas de D. giganteus (bambu 

gigante). Para colagem dos painéis utilizou-se o adesivo tanino-formaldeído de Mimosa 

tenuiflora (jurema-preta) em linha simples com gramatura de 250 g.m
-2

, com três 

repetições por tratamento. Para o ciclo de prensagem, foi utilizada a pressão específica de 10 

kgf.cm
-2

, tempo de prensagem de 10 min, temperatura de 150 ºC e posteriormente foram 

aclimatados. Foram determinados a resistência da linha de cola aos esforços de cisalhamento, o 

módulo de elasticidade (MOE) e o módulo de ruptura (MOR) à flexão estática. Para a 

resistência da linha de cola aos esforços de cisalhamento, foi encontrado o valor médio 

igual a 0,89 MPa, com coeficiente de variação igual a 11.29%. Os valores médios das 

propriedades de MOE e MOR da flexão estática foram iguais a 4561.47 e 13.02 MPa, 

respectivamente. Os valores do coeficiente de variação do MOE e do MOR foram iguais 

a 27.20 e 18.25%, respectivamente. Os resultados permitem concluir que o adesivo 

utilizado pode ter influenciado negativamente nas propriedades mecânicas determinadas 

para o MOE, MOR e cisalhamento dos painéis CLT. 
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 O Brasil é um dos maiores produtores de carvão vegetal e esse tipo de produção 
tem como principal matéria prima o gênero Eucalyptus L’Hér. pertencente a família 
Myrtaceae Juss. Diferentes seguimentos da indústria utilizam a madeira como fonte de 
energia, bem como fonte de carbono para diversos processos industrial. O Carbeto de 
Silício (SiC) é um mineral produzido a partir de uma fonte de carbono (usualmente 
coque verde de petróleo (CVP) e uma fonte de silício com alto teor de sílica) em fornos 
do tipo Acheson e aplicado em diferentes setores: abrasivos, refratários e metalurgia, 
bem como em blindagens cerâmicas, filtros para motor diesel e circuitos integrados. 
Neste sentido, objetivou-se avaliar o potencial econômico da utilização do carvão 
vegetal do hibrido Eucalyptus urophylla S. T. Blake x Eucalyptus grandis W. Hill ex 
Maiden para produção de SiC como alternativa ao CVP. Foi realizada uma comparação 
entre as características químicas (carbono fixo, presença de cinzas e quantidade de 
enxofre) de três amostras do carvão vegetal do hibrido produzido na região de Campo 
das Vertentes no Estado de Minas Gerais e uma amostra de CVP, bem como uma 
análise econômica da viabilidade desta substituição considerando o custo por tonelada 
de material, onde a tonelada de CVP custa R$1.100,00 e a tonelada de carvão vegetal 
custa R$1.000,00. Para comparação econômica os valores foram ajustados com base no 
carbono fixo e considerou-se uma produção de 6.000 toneladas de SiC. As amostras de 
carvão vegetal apresentaram em média valores de: carbono fixo de 81,12%, cinzas totais 
de 1,91% e 0,04% de enxofre (SOx). Já o CVP apresentou 84% de carbono fixo, 0,5% 
de cinzas e 1% de SOx. A análise da viabilidade da implantação do carvão vegetal em 
substituição ao CVP na produção de SiC demonstrou ser viável economicamente e 
ambientalmente. Os resultados apontam que a adoção do carvão vegetal é vantajosa 
devido a uma menor pegada de carbono dada a absorção deste durante o crescimento do 
Eucalipto. Além disso, existe uma possibilidade de redução de SOx, pois o carvão 
vegetal apresenta apenas resíduos deste composto quando comparado com o CVP. Esta 
substituição também favorece outros fatores tais como, logísticos e sociais dado ao 
possível impacto socioeconômico desta substituição. Desta forma, o carvão vegetal 
demonstra ser um potencial substituto ao CVP. No entanto, existem alguns desafios 
futuros para tornar viável este tipo de substituição como por exemplo a adoção de 
políticas “Environmental, social and corporate governance” - ESG. Assim, sugere-se a 
realização de uma operação piloto para validar o uso do carvão vegetal para a produção 
de SiC, bem como avaliar os fatores econômicos, principalmente pelo fato do CVP ter 
apresentado um acréscimo significativo de preço nos últimos anos.  
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Palavras-chave: Nanotcnologia, nanomateriais, nanofibrilas de celulose 

O gesso, um material de construção civil, largamente utilizado, possui ótimas 

propriedades térmicas e acústicas, resistência ao fogo, endurecimento rápido e excelente 

acabamento superficial, dentre outras. Entretanto, este material ainda apresenta uma 

série de limitações, como alta permeabilidade à água, natureza porosa, baixa resistência 

à compressão, baixa resistência à flexão e tração. Logo, pesquisas têm sido 

desenvolvidas para melhorar o desempenho do gesso. Nesse contexto, um nanomaterial 

que vem se destacando é a nanocelulose, por possuir excelentes propriedades físicas, 

químicas e biológicas, elevada resistência mecânica, baixa densidade, alta área 

superficial e biocompatibilidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades 

físicas de compósitos com matriz de gesso reforçados com diferentes porcentagens de 

nanocelulose. A nanocelulose foi obtida através da polpa de eucalipto e utilizada na 

matriz de gesso, empregada como forma de adição, numa relação de 0%, 0,5%, 1,0%, 

1,5% e 2,0% de nanocelulose (m/m) com relação a massa de gesso. A fim de avaliar as 

propriedades físicas desse material modificado foram realizados os ensaios de massa 

específica aparente e absorção de água. A adição da nanocelulose até a concentração de 

1,0% foi viável e se mostrou promissora, visto que preencheu os espaços vazios da 

matriz de gesso, garantindo uma força maior entre as partículas e consequentemente 

melhorando as suas propriedades físicas. No entanto, para a incorporação de 

porcentagens maiores do que 1,0% de nanocelulose não foi viável, visto que teve um 

excesso de água no traço e consequentemente uma matriz porosa. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/XxuB52TSjBw

Curso: Mestrado em Ciência da Computação – Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Computação - PPGCC

O câncer de pele é um problema de saúde mundial, tratando-se do tipo de câncer
mais comum, sendo dividido em duas categorias, o câncer não melanoma, mais comum e
menos letal, e o câncer melanoma, menos comum, porém, com uma grande taxa de mor-
talidade. O diagnóstico precoce é a melhor forma de combate ao câncer de pele, evitando
métodos invasivos no câncer de pele não melanoma e aumentando a taxa de cura e a sobre-
vida no caso do câncer do tipo melanoma. Diversas técnicas de visão computacional estão
sendo empregadas na área médica, a fim de auxiliar os profissionais com diagnóstico,
recomendação de tratamento, entre outros. Um destes métodos é o uso de redes neurais
convolucionais, também chamadas pela sigla CNN, para a classificação de imagens de
lesões e tumores, com estudos demonstrando uma capacidade de acerto até maior que
de médicos treinados. Existe uma grande variedade de modelos de CNN, com diferente
números de camadas, funções de ativações, caminhos residuais, entre outras técnicas.
Neste trabalho é realizado um estudo comparativo do desempenho de classificação de
lesões de pele utilizando os modelos pré-treinados ResNet-18, ResNet-34, ResNet-50,
VGG16, VGG19 e MobileNetv1. Para a realização do treinamento dos modelos, foi
utilizado o dataset HAM10000, possuindo sete categorias de lesões de pele, usando ima-
gens de 448×448 pixels. Para a avaliação do desempenho de tais modelos, foi utilizado
como principais métricas a acurácia balanceada (BACC) e ROCAUC (Receiving Opera-
ting Characteristic Area Under the Curve). O modelo que obteve melhor resultado foi o
ResNet-50, obtendo 79.72% de BACC e 0.9279 de ROCAUC. É importante destacar que
estes resultados foram superiores aos trabalhos da literatura que utilizam só um tipo de
CNN, demonstrando que imagens de melhor resolução ajudam a melhorar o desempenho
de um modelo de classificação.
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 Os esteróis são componentes presentes em óleos vegetais e estudados 

principalmente por sua propriedade de inibir da absorção do colesterol. A principal 

metodologia para determinação de esteróis totais é baseada na reação colorimétrica de 

Liebermann-Burchard com leituras por espectrofotometria. Por outro lado, os 

dispositivos móveis têm se mostrado eficientes na análise colorimétrica, viabilizando o 

desenvolvimento de métodos com equipamento portátil e de menor custo. Dessa forma, 

o objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes condições analíticas na determinação de 

esteróis totais em óleos vegetais usando um método colorimétrico com leituras obtidas 

com uma câmera de dispositivo móvel. Foram utilizados dois aparelhos, sendo um 

Tablet Samsung Galaxy Tab E com câmera de 2MP e um Smartphone Samsung Galaxy 

J5 com câmera de 12MP. As leituras foram feitas usando os aplicativos Color Grab e 

Pipette, com distância padronizada em 15 ou 25 cm do aparelho à amostra, e condições 

de iluminação ambiente e sob luz artificial fluorescente. Soluções padrão de calibração 

com colesterol foram preparadas conforme o método de Libermann-Burchard, lidos em 

espectrofotômetro e também nas condições descritas anteriormente com os aparelhos 

móveis. A qualidade dos ajustes foi avaliada pelos valores de R² nas escalas de cor 

RGB, HSV, CMY, CMYK, XYZ, LAB e LCH, usando modelos univariados e 

multivariados por Regressão Linear Múltipla (MLR). Um melhor ajuste foi obtido 

utilizando a escala RGB, com R² médio de 0.68 para R, 0.94 para G e 0.88 para B, o que 

pode ser explicado pelos componentes G e B (verde e azul) descreverem bem a cor 

gerada na reação (verde azulada). Os modelos multivariados tiveram melhor capacidade 

preditiva quando comparado aos univariados, com um R² médio de 0.98 para a escala 

RGB. Para todos os modelos de calibração utilizados não houve diferenças relevantes 

ao variar dispositivos, aplicativos, distâncias e condições de iluminação, com exceção 

da análise univariada com a componente G, em que as melhores condições foram 

aquelas com aplicativo Color Grab e luz artificial. Portanto, dispositivos móveis podem 

ser utilizados em substituição ao espectrofotômetro na determinação de esteróis em 

óleos vegetais, permitindo um maior acesso à análise, através de equipamentos 

amplamente utilizados no dia-a-dia, de fácil mobilidade e custo mais baixo. 
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Palavras-chave: Café arábica, cercospora, silicato, indutor de resistência.  

Link para pitch: https://youtu.be/kO2iDvhQW24 

A cercosporiose do cafeeiro, doença causada pelo fungo necrotrófico Cercospora 

coffeicola pode acarretar perdas de até 30% da produção. O manejo desta doença é realizado 

principalmente por meio de controle químico. Entretanto, produtos alternativos são opções 

viáveis para diminuir possíveis danos ambientais e também a seleção de raças resistência do 

patógeno. Produtos a base de silicato (Si) têm apresentado resultados promissores no manejo 

de doenças fúngicas e bacterianas. O Si potencializa a ativação de enzimas antioxidantes, a 

produção de compostos antimicrobianos e regula vias de sinalização que desencadeiam a 

expressão de genes relacionados à defesa. Portanto, o objetivo deste projeto é avaliar os 

efeitos de diferentes fontes de silicato na severidade e incidência da cercosporiose, na 

fisiologia do cafeeiro, atividade enzimática e expressão de genes de defesa em Coffea 

arabica. Para isso, produtos contendo Si (Argila ssl/200, Argila caulinítica e Surround®) em 

diferentes doses (5, 10 e 15 Kg/ha) serão aplicados em mudas de C. arabica em condições 

de campo e casa de vegetação. Serão avaliados o crescimento das plantas (diâmetro, 

comprimento e número de nós dos ramos ortotrópicos e plagiotrópicos), o nível de incidência 

e de severidade da cercosporiose, além dos teores de: clorofila a, clorofila b, carotenóides, 

compostos fenólicos solúveis totais e lignina solúvel. Com base nesses resultados, o 

produto/dose mais promissor para o manejo da cercosporiose será utilizado em um novo 

experimento em casa de vegetação. O produto será aplicado e após 7 dias será realizada a 

inoculação do patógeno. As coletas serão realizadas nos tempos 0, 24, 48, 72, 120, 240, 360 

e 480 horas após à inoculação. A atividade das enzimas peroxidase, superóxido dismutase, 

ascorbato peroxidase, fenilalanina amônia-liase, polifenoloxidase e a expressão de genes de 

defesa que codificam as proteínas quitinase, β-1,3-glucanase e a proteína de defesa 

relacionada à patogênese PR12 (defensina) serão analisados. Espera-se que pelo menos um 

dos produtos/dose tenha potencial uso como indutor de resistência à cercosporiose do café. 
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Palavras-chave: Eucalipto, Melhoramento, Genética, Fenotipagem 

Resumo: 

O eucalipto é a madeira mais usada no mercado de madeira tratada, contudo, 

existem algumas limitações do eucalipto para atender o segmento. A principal delas está 

associada ao rápido crescimento das árvores, que acabam desenvolvendo tensões internas 

na árvore viva. Estas tensões levam ao aparecimento de rachaduras nas toras e, 

consequentemente, o produto diminui o rendimento físico e lucrativo para determinados 

usos. O objetivo deste trabalho foi verificar a possibilidade de se avaliar rachaduras em 

toras de eucaliptos apenas em uma das faces e compara-la com a seleção baseada nas duas 

faces. Foram utilizados 32 clones em dois espaçamentos: 3 x 3 e 3 x 5 metros. Para a 

avaliação de rachadura, foram cortadas duas árvores de cada um dos 32 clones. Em cada 

árvore foram retiradas quatro amostras de um metro cada. A avaliação das rachaduras foi 

realizada por meio da  medição direta do comprimento e largura de cada rachadura. Essas 

medidas foram tomadas nas duas faces de cada tora. As análises de variância foram 

realizadas considerando todos os efeitos do modelo como fixo, das duas faces em 

conjunto e de cada face. Foi estimada a correlação de Spearman e realizou-se o teste de 

agrupamento de médias via Scott-Knott com 5% de probabilidade. O efeito de clones foi 

significativo (P<0,05) para todas as análises, indicando a existência de variabilidade. A 

correlação entre as faces foi de 0,93 o que permite inferir que as rachaduras das faces da 

mesma tora são semelhantes. No agrupamento de médias via Scott-Knott os melhores 

clones foram idênticos em ambas as faces e ambos foram coincidentes com o 

agrupamento considerando as duas faces. De acordo com os resultados constatou-se que 

não há necessidade da avaliação de ambas as faces para a seleção dos melhores clones. 
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 A utilização de material de mudança de fase (MMF) vem crescendo e ganhando 

destaque quando se trata de eficiência energética, armazenando energia térmica por meio 

do calor latente. Contudo, para sua aplicação é necessária alguma forma de encapsulação 

devido sua mudança de fase. Assim, em meio a diversas áreas de utilização, por exemplo, 

na construção civil seu objetivo é de oferecer conforto térmico ao interior das 

construções. Entretanto, diversas pesquisas buscam melhores formas de utilização, 

dentre essas, agregados reciclados porosos já foram usados como reservatório de MMF. 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é avaliar a utilização de resíduos de madeira 

como reservatório de MMF para a construção civil. Para isso serão produzidos 

bioagregados com partículas classificadas em 15-10mm, 10-5mm e 5-2mm de Pinus sp, 

Eucaliptus sp e Cereus jamacaru. Posteriormente serão utilizados MMF com 

temperaturas de fusão de 5, 15 e 25ºC, e por meio da imersão das partículas no estado 

liquido, será realizada a absorção do MMF pela porosidade das partículas. Por fim, para 

revestimento dos bioagregados será usado um polímero, com finalidade de evitar futuro 

vazamento. Para sua avaliação será realizado análises de Calorimetria exploratória 

diferencial, Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, 

condutividade térmica e durabilidade (natural e acelerada). Os bioagregados serão 

aplicados em matrizes a base de cimento para avaliação da sua capacidade térmica e 

armazenamento de energia. Espera-se obter bioagregados de alta resistência, leve e com 

capacidade de promover conforto térmico às habitações. 
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 Lentinula edodes mais conhecido como shitake, é um macrofungo pertencente ao filo 
Basidiomicota. Em sua produção, tem- se o preparo das matrizes de inoculação, 
compostas convencionalmente de casca de arroz e algum tipo de farelo que varia de 
região e produtores. Nesse processo, micélios fúngicos são propagados com o aporte 
nutricional ideal para que este consiga se desenvolver de forma viável. Contudo, as 
matérias primas para o preparo das matrizes frequentemente  são caras e de difícil 
acesso ao produtor. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o crescimento micelial de 
Lentinula edodes em casca de arroz em diferentes níveis de farelo de trigo. O arroz com 
casca foi previamente lavado e imerso em solução com cloro a 0,1% durante 2h. Logo, 
0%, 2%, 4%, e 6% de farelo de trigo e 4 repetições de cada, foi acrescentado a este 
material e distribuídos em frascos de vidro na proporção de 200 gramas. Todos os potes 
foram autoclavados a 121 °C por 2h, repetindo-se o processo após intervalo de 24h. Os 
frascos foram incubados a temperatura ambiente e dispostos em prateleiras de forma 
casualizada em sala com temperatura ambiente. Os resultados foram calculados como 
crescimento micelial em milímetros por dia submetidos ao teste de Skott Knott ao nível 
de 5% de probabilidade. Para este cálculo foram estipulados 6 dias de crescimento 
micelial, visto que durante esses dias, todos os tratamentos se comportaram de forma 
uniforme. Todos os potes com 0% de farelo de trigo não apresentaram crescimento 
micelial, indicando que o shitake necessita de fontes de nitrogênio para seu crescimento. 
O melhor crescimento micelial, de 0,305 mm/dia foi o tratamento correspondente a 2% 
de farelo de trigo, sendo igual estatisticamente ao tratamento de 6% com 0,265 mm/dia. 
O tratamento de 4% desse ingrediente foi o menor valor observado dentre todos os 
tratamentos que apresentaram crescimento micelial (0,169 mm/dia). Dessa forma, a 
concentração de 4% de farelo de trigo na composição da matriz de inoculação de 
Lentinula edodes é uma quantidade viável para a produção e econômica para empresas e 
produtores, e pode ser uma prática promissora para a rentabilidade na fungicultura. 
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A busca por novos materiais construtivos de baixo impacto ambiental vem se tornando 

cada vez mais frequente. O uso de biomassas e resíduos de origem vegetal para o 

desenvolvimento desses materiais é uma alternativa viável, por serem matérias-primas 

sustentáveis e de menor impacto ao meio ambiente. A macaúba (Acrocomia aculeata 

(Jacq.) Lodd. ex Mart.) é uma palmeira de fruto oleaginoso cujo endocarpo é um 

material que possui propriedades mecânicas, como resistência e dureza, equivalentes 

aos agregados graúdos convencionais. Entretanto, é considerado um material 

subutilizado, um resíduo, com baixo valor atribuído. Nesse contexto, o presente trabalho 

objetiva caracterizar as propriedades físico-mecânicas do endocarpo da macaúba 

visando avaliar o seu potencial como bio-agregado em matrizes à base de cimento. O 

endocarpo utilizado para o estudo foi obtido por um grupo de pesquisa associado ao 

Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), localizado 

em Lavras, MG, Brasil. As propriedades físicas analisadas foram densidade, absorção 

de água e contração, que foram obtidas por métodos adaptados dos descritos na 

literatura. Para caracterização mecânica, foi realizado o teste de compressão axial em 

sistema de teste mecânico servo-eletrônico pela AROTEC. Foi utilizada a célula de 

carga de 20KN e taxa de deslocamento de 0,08 mm/s. Os resultados de propriedades 

físicas mostraram que o endocarpo apresentou baixa densidade (1,23 g/cm³), semelhante 

a densidade aparente dos agregados comumente utilizados em concretos de peso 

normal. A umidade de equilíbrio foi de 8,34% 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%. O endocarpo apresentou resistência à 

compressão média de 145 MPa, valor próximo de outros agregados utilizados na 

construção civil. Os resultados preliminares apresentados mostraram que o endocarpo 

atende aos critérios normativos de resistência mecânica para aplicação como agregado 

graúdo. Serão propostas análises com o endocarpo aplicado à matriz cimentícia para 

avaliar com maior precisão o potencial desse material para a produção de concreto. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. 

312



 

 

Avaliação do extrato pirolenhoso para leitões de 10 a 26 quilos 

Ygor Henrique de Paula
1
, Athos S. Marques

1
, Caroline Beatriz de S. Faria

1
, 

Jéssica A. Barbosa
1
, Maíra Resende

1
, Rhuan Filipe Chaves

1
, Adriana Vilela

2
, 

Núbia Rangel
2
, Vinícius de S. Cantarelli

1 

1
Departamento de Zootecnia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 

3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

2
Brazil Ecopyrolysis Productos Comercio LTDA S/A – Rio de Janeiro, RJ – Brasil 

{ygor.paula, athos.marques1, caroline.faria2, jessica.barbosa2, 

maira.resendezoo, rhuan.chaves}@estudante.ufla.br, 

adnvilela@gmail.com, epb.adriana@gmail.com, vinicius@ufla.br

Palavras-chave: Aditivo, pós-desmame, suíno.  

 A utilização de aditivos alimentares vem se consolidando cada vez mais como 

uma alternativa na promoção de melhores resultados em desempenho e saúde intestinal 

dentro da produção suinícola. Deste modo, objetivou-se avaliar o efeito do extrato 

pirolenhoso, suplementado via água ou ração, sobre o desempenho e incidência de 

diarreia em leitões de 10 a 26 quilos. Foram utilizados 500 leitões (10,927 ± 1,431 kg), 

que foram distribuídos em um delineamento em blocos casualizados, constituído de 

cinco tratamentos e dez repetições (baia com 10 animais). Os tratamentos foram: 

controle negativo, sem óxido de zinco ou antibióticos (CN); controle positivo, com 200 

ppm do antibiótico halquinol (CP); CN + extrato pirolenhoso via ração 0,4% (CN+P); 

CP + extrato pirolenhoso via água 0,4% (CP+PA) e CP + extrato pirolenhoso via ração 

0,4% (CP+P). Os animais foram pesados aos 0 e 30 dias de experimento. A ração 

fornecida e as sobras foram avaliadas diariamente, para cálculo do ganho de peso diário 

(GPD), o consumo de ração diário (CRD) e conversão alimentar (CA). Uma vez ao dia, 

durante todo o experimento, foi realizada a análise da ocorrência de diarreia em 

percentagem relacionada aos dias de estudo, seguindo a metodologia de Casey et al. 

(2007). Para as análises estatísticas, utilizou-se o pacote GLIMMIX do software SAS® 

(SAS INSTITUTE, 2009). O grupo CN+P teve um maior CRD em comparação ao 

grupo CP+PA (P=0,012), entretanto, não houve diferença significativa entre o peso final 

e GPD entre os dois grupos. Os animais do tratamento CP apresentaram maior GPD e 

peso final quando comparados ao grupo CP+PA (P=0,017). A adição do pirolenhoso via 

ração somado ao halquinol não gerou alterações significativas no GPD e peso final dos 

animais, porém quando adicionado via água promoveu uma redução destas variáveis 

(P=0,020). A CA do tratamento CP+P foi melhor do que os grupos CN e CN+P 

(P=0,005). Não houve diferença entre os tratamentos quanto a incidência de diarreia 

(P>0,050). Portanto, o uso do extrato pirolenhoso não altera a incidência de diarreia, e 

quando associado a concentração de 200 ppm de halquinol, melhora a CA de leitões de 

10 a 26 kg, com redução superior a 7% no seu valor. 
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O consumo de hortaliças pela população é crescente, e os consumidores são exigentes 

por produtos de melhor qualidade.  O Brasil, é um país com condições ambientais 

favorável para a produção de hortaliças, e dentre as cultivadas estão as cucurbitáceas, 

como por exemplo, a abobrinha italiana (Cucurbita pepo L.). Os frutos de abobrinha 

italiana, são comercializados imaturos (verdes) na forma in natura ou processados. Um 

das exigências do consumidor ao comprar os frutos, é o formato, em que deve ser 

alongados, cilíndrico e sem defeitos. O objetivo do trabalho foi avaliar o formato 

comercial de frutos em híbridos de abobrinha italiana, visando a boa aceitação pelo 

mercado consumidor. 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. Foram utilizados 31 novos híbridos e dois híbridos comerciais, originários da 

empresa Hortec Tecnologia de Sementes. O delineamento foi em blocos casualizados, 

com 33 tratamentos e 4 repetições. 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 avaliação do formato foi 

realizada aos 48, 50, 52 e 54 dias após a semeadura, sendo atribuídas notas de 1 a 5 para 

os frutos de cada parcela, estas foram classificadas como: 1- muito ruim (deformado, 

oval); 2- ruim (um pouco longo e oval); 3- médio (alongado com algumas deformações); 

4- bom (próximo ao padrão comercial-ideal) e 5- Ideal (alongado, reto, entre 18 e 25 cm). 

Os dados obtidos foram submetidos à transformação √(𝑋 + 0,5), e submetidos à análise 

de variância pelo teste F (p≤0.05). Quando significativos, o efeito dos híbridos foram 

comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. Após análise dos dados 

observou-se que os híbridos experimentais apresentaram frutos com formatos 

semelhantes aos híbridos comerciais, são havendo diferença estatística entre os mesmos, 

o que indica que estes híbridos apresentam formato de frutos aceitáveis pelo mercado 

consumidor.  
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Rhipicephalus microplus é um carrapato de bovino considerado um dos principais 

parasitos que afetam a produtividade do setor agropecuário brasileiro, seja por perdas 

indiretas como morte dos animais devido às doenças causada por patógenos transmitidos 

pelos carrapatos ou diretamente devido à menor produção de carne e leite. Além disso, 

sua principal forma de controle baseia-se no uso de acaricidas químicos sintéticos que 

comprovadamente afetam a saúde de produtores rurais que os utilizam, contaminam o 

meio ambiente e podem ser encontrados de forma residual carne e no leite, além do 

problema de resistência. Portanto, é necessário buscar alternativas que respeitem o 

conceito de saúde única que leva em consideração a interação da saúde humana e animal 

e o meio ambiente. Diversos trabalhos têm demostrado o potencial acaricida de produtos 

extraídos dos óleos essenciais de plantas, como o carvacrol, no qual há comprovação que 

a realização de alterações em sua estrutura molecular é capaz de elevar suas atividades 

biológicas. Nesse contexto, estudos recentes já demonstraram o potencial acaricida do 

acetilcarvacrol, um derivado semissintético do carvacrol. O objetivo desse estudo foi 

avaliar o impacto do acetilcarvacrol, diluído em DMSO a 3%, no desempenho 

reprodutivo em fêmeas ingurgitadas de R. microplus. Para isto, as fêmeas foram 

submetidas a concentrações subletais de acetilcarvacrol mediante o Teste de Imersão em 

Adultos (TIA) e divididas em 5 grupos experimentais: três grupos de tratamento (T1, T2, 

T3), nos quais os as fêmeas foram expostas às concentrações de 3,7μL/mL, 4,62μL/mL e 

5,0μL/mL de acetilcarvacrol diluído em DMSO a 3%, respectivamente, e dois grupos 

controle (C1 e C2), nos quais os parasitos foram expostos à água destilada e ao solvente 

(DMSO a 3%), respectivamente. Com relação aos parâmetros, foram mensurados: peso 

das fêmeas, peso total da massa de ovos para cada fêmea, período pré-oviposição, período 

de incubação e taxa de eclosão. A partir desses dados foram determinados: o índice de 

produção de ovos, a taxa de fecundidade, a reprodução estimada, as porcentagens de 

redução da oviposição e eclosão e, por fim, a eficácia do produto. Como resultado o grupo 

tratamento de 5,0μL/mL (T3) apresentou diferenças significativas (p<0,05) em relação 

ao grupo exposto à água destilada (C1) quanto aos parâmetros relacionados ao peso médio 

da massa de ovos, índice de produção de ovos, taxa de eclosão, taxa de fecundidade e 

período de pré-oviposição. A eficácia dos grupos T1, T2 e T3 foi de 60,56%, 55,81% e 

91,69%, respectivamente. Portanto, pode-se inferir que concentrações subletais de 

acetilcarvacrol são capazes de alterar o desempenho reprodutivo de fêmeas ingurgitadas 

de R. microplus. 
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Introdução 

A utilização de forrageiras conservadas como alimento auxiliar a nutrição equina vem se tornando 

habitualidade, como por exemplo o uso de silagem de milho como única de volumoso. Os Prebióticos são 

compostos fornecidos via alimentação que são capazes de melhorar a condição intestinal, pois são utilizadas 

como alimento para algumas bactérias benéficas, principalmente Lactobacilos e Bifdobactérias. Alguns dos 

Prebióticos importantes e comercialmente mais difundidos são os Mananoligossacarídeos (MOS), 

Frutoligossacarídeos (FOS) e Galactoligossacarídeos (GOS). Temos como objetivo nessa pesquisa, avaliar 

as quantidades de Prebióticos a serem incluídas na alimentação buscando melhores resultados na nutrição 

de equinos. 

Material e Métodos 

Serão utilizados 2 grupos contendo em cada grupo 6 animais adultos da raça Mangalarga Marchador que 

serão alojados em piquetes individuais com alimentação individual.  Os animais serão alimentados para 

atender as exigências como descritas pelas recomendações do NRC (2007), compondo a dieta de 

concentrado, volumoso, sal mineral, utilizando como volumosos a Silagem de Milho. O ensaio 

Experimental terá os tratamentos descritos: Grupo 1: (Controle; – 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 g/kg PV FOS) 

e Grupo 2: (Controle; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 g/kg PV GOS). Será proposto um período de 45 dias de 

alimentação de silagem para adaptação dos animais e na sequência utilizando os Tratamentos para 

avaliações. A coleta dos dados será realizada 20 dias após o início da alimentação dos tratamentos, como 

sugestão do fabricante dos produtos testados, buscando uma avaliação mais real dos efeitos dos compostos 

testados. A coleta de fezes para avaliação de pH fecal será realizada seguindo a metodologia Hydock et al. 

(2014) A avaliação do pH será feita como utilizada por Berg et al. (2005). Em conjunto avaliaremos a 

Digestibilidade pela técnica de Saco Móvel conforme metodologia descrita por Araújo et al. (1996). Os 

dados coletados avaliados pelo programa estatístico SAS - System Statistical Analysis. 
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A utilização de levedura no controle biológico do crescimento de fungos filamentosos 

produtores de ocratoxina A (OTA) no café é uma alternativa promissora. O objetivo 

deste trabalho foi verificar a ação antagonista de leveduras sobre o crescimento de 

fungos ocratoxigênicos, em meio de cultivo a base de café verde. Foram utilizadas 18 

cepas de leveduras dos gêneros Candida, Meyerozyma, Rhodotorula, Saccharomyces e 

Wickerhamomyces e 3 cepas de fungos filamentosos do gênero Aspergillus relatados 

como produtores de OTA. Os co-cultivos foram montados em placas de Petri contendo 

meio de cultivo. Os co-cultivos foram montados em placas de Petri, primeiramente 

espalhou-se 100 µL do inóculo da levedura nas concentrações testadas (104 e 107 

células/mL) e em seguida foi inoculado no centro da placa 10 µL da suspensão de 

esporos fúngicos (105 esporos/mL). Para cada cepa fúngica foi preparado um controle 

positivo. As placas foram incubadas a 28 °C/7 dias. O diâmetro da colônia fúngica foi 

mensurado no 2°, 5° e 7° dia de cultivo. A porcentagem de inibição do crescimento foi 

obtida considerando o diâmetro do controle positivo como 100%. A. carbonarius teve 

maior taxa de crescimento e menor taxa de inibição. Ao longo do período de avaliação, 

todas as cepas de levedura na concentração de 107 células/mL foram mais eficientes no 

controle do crescimento dos isolados fúngicos. As cepas que apresentaram os melhores 

resultados foram S. cerevisiae com inibição de 74,4, 100 e 80,9% para A. carbonarius, 

A. westerdijkiae e A. ochraceus, respectivamente, e W. anomalus com inibição de 100% 

para A. ochraceus e aproximadamente 68% para A. carbonarius e A. westerdijkiae. 

Conclui-se que maior concentração celular de leveduras com relação a concentração de 

esporos fúngicos foi mais eficiente no biocontrole, além disso, S. cerevisiae e W. 

anomalus foram capazes de inibir o crescimento dos três isolados fúngicos 

simultaneamente. 
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 O presente trabalho objetivou avaliar, por meio da correlação de Pearson, a 

relação entre a condutividade elétrica e os nutrientes em três sistemas alagados 

construídos de escoamento horizontal subsuperficial (SACs-EHSS), com diferentes 

configurações internas. O SAC-A era do tipo convencional, sem divisórias internas, o 

SAC-B possuía chicanas laterais, favorecendo o escoamento pistonado e o SAC-C com 

chicanas na parte superior e inferior, favorecendo o escoamento ascendentes e 

descendente dentro do reator. Os SAC-EHSS avaliados foram preenchido com brita zero 

(diâmetros D60 = 7,00 mm e porosidade de 0,494 m3 m-3) e plantados com Penninsetum 

Setaceum (capim do texas). O esgoto bruto proveniente da Estação de Tratamento de 

Esgoto da UFLA foi aplicado aos SAC-EHSS em uma vazão de 0,183 m3 dia-1 e 

TDHteórico de 1,36 dias. O monitoramento ocorreu de julho de 2019 a março de 2020 e as 

variáveis monitoradas, afluente e efluente aos SACs, foram: condutividade elétrica 

(CE), nitrogênio total Kjeldhal (NTK), fósforo total (PT) e fosfato. O coeficiente de 

determinação (R2) entre a CEaf e os nutrientes, NTKaf, PTaf e o fosfatoaf, afluente aos 

SACs, foram de 0,87, 0,81 e 0,83, respectivamente. Para os efluentes, os R2 obtidos 

entre a CEef e o NTKef, PTef e o fosfatoef foram de 0,88, 0,70 e 0,93 para o SAC-A, 0,85, 

0,86 e 0,94 para o SAC-B e 0,90, 0,87 e 0,92 para o SAC-C, respectivamente. Os 

resultados apresentados demonstram correlação muito alta (> 0,7) e extremamente alta 

(> 0,9) entre as variáveis analisadas, indicando que a CE pode ser uma alternativa no 

monitoramento de nutrientes no tratamento de esgoto, contribuindo com a obtenção de 

dados de forma mais rápida e prática, além de favorecer a redução de custos nas 

análises. 
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O desenvolvimento de modelos acurados, capazes de estimar a biomassa florestal em 
larga escala de maneira eficiente, em tempo hábil e com um bom custo-benefício, tem 
sido o objetivo de diversos estudos nas últimas décadas. Assim, o intuito deste trabalho 
foi avaliar o uso de métricas texturais de imagens do sensor Landsat 5 ETM na 
modelagem da estimativa da biomassa florestal em diferentes fitofisionomias: floresta 
estacional semidecidual (FES, 356 parcelas) e floresta ombrófila (FO, 87 parcelas). As 
métricas propostas por Haralick et al. (1973), calculadas com base em matrizes de 
coocorrência de níveis de cinza, ou GLCM, em inglês, são as mais comuns no contexto 
de análise textural. A utilização dessas matrizes requer a definição de três parâmetros: 
relação angular (a), distância entre pares de pixels vizinhos (d) e tamanho da janela. Neste 
trabalho, a foi definido como a média das métricas calculadas nas quatro direções (0º, 
45º, 90º e 135º) e d igual a um pixel. Oito métricas texturais (sum average, variance, 
inverse difference moment, contrast, dissimilarity, entropy, angular second moment e 
correlation) e dois índices espectrais (NDVI e EVI) foram utilizados como variáveis 
explanatórias do modelo, associadas a quatro bandas espectrais do sensor Landsat 5 ETM 
(1, 2, 3 e 4) e a 12 tamanhos de janela (de 3x3 a 25x25). A seleção de variáveis e 
otimização do hiperparâmetro mtry do algoritmo Random Forest foi realizada na etapa 
de pré-processamento dos dados. Ao todo 96 modelos foram ajustados (2 fitofisionomias 
x 4 bandas espectrais x 12 tamanhos de janelas). A performance dos modelos foi medida 
pelas métricas RMSE e R², e a importância das variáveis foi avaliada pelas métricas IMSE 
(incremento, em porcentagem, do erro médio quadrático) e INP (incremento na pureza 
dos nós). Para ambos os tipos de vegetação, o modelo mais acurado utilizou informações 
extraídas da banda 4, entretanto, o tamanho da janela foi distinto, 17x17 na FES (RMSE 
= 63,3 t/ha) e 9x9 na FO (RMSE = 58,5 t/ha). O R² dos modelos variaram entre 0,006 e 
0,180, indicando que as métricas texturais e os índices espectrais, unicamente, explicam 
pouco a variação da biomassa florestal nessas fitofisionomias. Apesar disso, comparado 
aos tradicionais índices espectrais, as métricas texturais foram mais importantes na 
construção do modelo, pois conseguiram separar com maior eficiência os dados durante 
o processo de criação das árvores de decisão (maiores valores de INP) e diminuíram o 
erro médio quadrático em 15,97% e 14,78% nas estimativas para a FES e FO, 
respectivamente. Em síntese, as métricas texturais podem ser utilizadas na modelagem da 
estimativa da biomassa, no entanto, em conjunto com variáveis explanatórias de maior 
capacidade explicativa. 
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A cafeicultura é uma das principais atividades agrícolas do Brasil, a contaminação dos 

grãos de café por fungos da espécie Penicillium citrinum durante o período de transporte 

e armazenamento vem causando prejuízos econômicos aos produtores. Durante esses 

períodos os grãos de café não podem ser alvos de fungicidas sintéticos, pois estes não 

respeitam o tempo de carência até os grãos serem consumidos. Os óleos essenciais são 

uma mistura complexa de diversos constituintes produzidos pelas plantas que possuem 

várias atividades biológicas, dentre elas a antifúngica. Objetivou-se nesse tralho extrair e 

caracterizar o óleo essencial de Eucalyptus microcorys, avaliar a atividade antifúngica 

desse óleo e de seus constituintes majoritários sobre o fungo P. citrinum. O óleo essencial 

foi extraído pela técnica de hidrodestilação utilizando o aparelho de Clevenger 

modificado; a caracterização química do óleo essencial foi realizada por CG/EM e 

CG/DIC; os padrões 1,8-cineol, α-pineno e p-cimeno foram adquiridos da Sigma Aldrich; 

a atividade antifúngica in vitro dos princípios ativos sobre P. citrinum foi estudada 

avaliando-se o crescimento micelial pela técnica de microdiluição das amostras em meio 

de cultura, nas concentrações de 50 - 3000 μL.L-1. O óleo essencial de E. microcorys 

apresentou como constituintes majoritários o 1,8-cineol (39,08%), α-pineno (19,45%) e 

p-cimeno (5,32%). Todos os tratamentos apresentaram atividade antifúngica com uma 

correlação dose dependente. O óleo essencial apresentou melhores resultados do que seus 

constituintes majoritários isolados, inibindo em 68,06% o crescimento micelial na 

concentração de 3000 μL.L-1. Nessa mesma concentração os monoterpenos 1,8-cineol, α-

pineno, e p-cimeno inibiram o crescimento micelial desse fungo em 31,38; 37,04 e 

17,33% respectivamente. Os resultados apresentados neste trabalho indicam a viabilidade 

de se aplicar o óleo essencial de E. microcorys no combate ao fungo P. citrinum e que a 

atividade antifúngica desse óleo provavelmente é devida a seus constituintes químicos 

majoritários, bem como ao sinergismo de todos os seus constituintes. 
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Para  testar  a  independência  entre  dois  grupos  de  variáveis  oriundos  de  uma
população normal multivariada comumente é usado o teste de Wilks (teste de razão de
verossimilhanças, LRT). Entretanto o desempenho desse teste é afetado na presença de
outliers, pois seu estimador que é a matriz de covariâncias amostrais é influenciado por
valores discrepantes e também é afetado sob a não normalidade dos dados. Dessa forma,
estatísticas robustas devem ser utilizadas, como o estimador robusto comedian da matriz
de covariâncias. Outra questão a considerar é a substituição do determinante da matriz
de covariâncias pelo traço. Com base nisso, neste trabalho, foi proposto e avaliado sete
novos testes assintóticos e robustos para a independência entre dois grupos de variáveis,
por meio de adaptações feitas tanto no teste LRT quanto nos novos testes propostos
usando  o  critério  do  traço,  sendo  que  esses  testes  são  assintóticos  e  outros  foram
construídos  baseando-se  no  método  bootstrap  paramétrico  com  e  sem  o  estimador
comedian para a matriz  de covariâncias.  O desempenho desses testes foi  avaliado e
comparado  ao  teste  LTR  de  Wilks  modificado,  considerando  amostras  pequenas  e
também  de  alta  dimensão,  oriundas  de  distribuições  normais  multivariadas,
contaminadas e distribuições não normais, utilizando simulações Monte Carlo. Foram
considerados o poder do teste e a taxa de erro tipo I como medidas avaliativas.  Os
resultados mostraram que o teste LRT com a substituição da matriz de covariâncias pelo
estimador comedian não controlou as taxas de erro tipo I, já o uso desse estimador no
teste usando o critério do traço foi efetivo.
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 Empanado é o produto cárneo industrializado, adquirido a partir de carnes de 

espécies de animais de açougue, acrescido de ingredientes, podendo ser moldado, e 

revestido de cobertura apropriada (BRASIL, 2001). Este estudo visou caracterizar 

empanados de frango com diferentes formulações. Os frangos caipiras foram adquiridos 

do IFMG–campus Bambuí, enquanto, os frangos comerciais foram cedidos pelo 

Laboratório de Processamento de Carnes e Derivados do DCA-UFLA. Foram 

preparadas 4 formulações, sendo F1 (70% de carne de frango caipira e 30% de CMS de 

frango caipira), F2 (100% de frango caipira), F3 (70% de carne de frango comercial e 

30% de CMS de frango comercial e F4 (100% de frango comercial). As análises de cor 

(CIELab, 1976), textura-TPA (Pons e Fiszman, 1996) e a análise sensorial (Della Lucia 

e Minim, 2006) foram realizadas no DCA-UFLA. Os dados obtidos das análises de cor 

e textura foram submetidos à ANOVA e ao teste de Tukey. De acordo com os 

resultados, os empanados apresentaram diferença significativa (p<0,05) para análise de 

cor, na qual, empanados de frango caipira apresentaram maior tendência a cor vermelha 

em relação aos empanados de frango comercial, sendo que os empanados com CMS 

obtiveram maiores valores para cor vermelha (a*). Na análise de TPA, não houve 

diferença significativa (p>0,01) entre as formulações. Na análise sensorial, a amostra 

que mais se aproximou dos empanados de frango industrial foram as elaboradas apenas 

com peito de frango comercial. Entretanto, a adição de CMS nos empanados de frango 

comercial não descaracterizou o produto. Em relação aos empanados produzidos com 

frango caipira, os resultados mostraram uma certa descaracterização do produto, 

principalmente aqueles acrescidos de CMS. Assim, a utilização de frango caipira e a 

adição de CMS têm influências na cor do produto. Ademais, empanados com carne de 

frango caipira adicionados com CMS levam a uma descaracterização do produto. 
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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 de análises fisiológicas, o 
melhor período de imersão das sementes de batata-doce em ácido sulfúrico para superar 
a dormência. Os testes foram conduzidos no Laboratório Central de 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 
germinação, as sementes foram distribuídas em caixas do tipo gerbox com papel mata 
borrão, umedecidos com água destilada equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco. 
As caixas foram mantidas em câmara BOD, com temperatura de 25 °C e o fotoperíodo 
de 12h de luz. A avaliação ocorreu no vigésimo primeiro dia após a semeadura. O índice 
de velocidade de germinação foi realizado concomitantemente ao teste de germinação 
contabilizando diariamente o número de plântulas normais. A primeira contagem de 
germinação foi realizada utilizando-se a mesma metodologia descrita para o teste de 
germinação, sendo contabilizada a porcentagem de plântulas normais aos sete dias após 
a semeadura. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. 
Não houve diferença significativa na germinação quando as sementes são imersas por 30, 
35 e 40 minutos em ácido sulfúrico, apresentando maiores porcentagem de plântulas 
normais. Os períodos de 30 e 40 minutos de imersão apresentaram porcentagem 
superiores de plântulas normais na primeira contagem. O índice de velocidade de 
germinação é maior quando as sementes de batata-doce são imersas por 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.  
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      A ultrassonografia é uma ferramenta diagnóstica usada na rotina de todos os grandes 

hospitais de referência na clínica médica equina, sendo sua presença imperativa na 

determinação de diversos diagnósticos. Objetivou-se no presente trabalho avaliar 

ultrassonograficamente os rins de potros saudáveis para criação de banco de dados de 

referência. O estudo foi realizado no Haras do Henrique, Nepomuceno – MG. Foram 

avaliados 6 animais, Mangalarga Marchador, com 1, 30 e 60 dias de idade. Após 

constatação de higidez, foi realizado exame ultrassonográfico renal com aparelho de 

ultrassom Mindray Z5 equipado com transdutor multifrequencial convexo. Realizou-se 

mensuração de comprimento, largura, córtex, medula e pelve renais, sendo executadas 

três medidas e calculada a média e desvio padrão a partir delas. Potros de 1 dia de vida 

apresentaram 7,7±1,39 cm de comprimento; 4,19±1,27 cm de largura; 0,57±0,10 cm de 

córtex; 1,08±0,36 cm de medular e; 4,53±1,11 cm de pelve no rim direito. No rim 

esquerdo, as medidas obtidas foram de 7,57±0,80 cm de comprimento; 4,01±0,19 cm de 

largura; 0,62±0,09 cm de córtex; 1,13±0,10 cm de medular e; 5,0±0,48 cm de pelve. 

Potros com 30 dias de vida mostraram 7,45±1,49 cm de comprimento; 3,46±0,41 de 

largura; 0,60±0,07 cm de córtex; 0,94±0,10 cm de medula e; 5,40±1,07 cm de pelve no 

rim esquerdo e 7,79±0,99 cm de comprimento; 4,07±1,75 cm de largura; 0,70±0,11 cm 

de córtex; 1,24±0,16 cm de medula e; 5,51±0,65 de pelve no rim direito. Potros com 60 

dias de idade exibiram 8,91±1,15 cm de comprimento; 4,56±0,99 cm de largura; 

0,75±0,16 cm de córtex; 1,23±0,14 cm de medula e; 6,50±1,46 cm de pelve no rim 

esquerdo. Esses animais também apresentaram 8,16±0,83 cm de comprimento; 4,29±0,83 

cm de largura; 0,67±0,16 cm de córtex; 1,25±0,17 cm de medula e 5,52±0,83 cm de pelve 

no rim direito. O estabelecimento de medidas ultrassonográficas renais em potros 

saudáveis foi imprescindível para criação de banco de dados a fim de oferecer parâmetros 

normais para avaliação de um futuro paciente. 
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  A serralha (sonchus oleraceus) é uma planta popularmente conhecida por conta 

de suas características nutricionais e medicinais e devido suas propriedades antioxidantes 

(MANALIL; ALI; CHAUHAN, 2019). O objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação 

e o crescimento da plântula in vitro em diferentes espectros e intensidades de luz. O 

experimento foi realizado com 7 tratamentos em 5 intensidade de lâmpadas LED (26; 70; 

100; 113; 144 μmol m-² s-¹) e dois espectros de luz (branca LED e vermelha). O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com 3 repetições contendo 

16 sementes por repetição, inoculadas em tubos de ensaio contendo 15 ml de meio de 

cultura MS. Foram mensurados o comprimento da parte aérea e número de folhas das 

plântulas com 20 dias após a inoculação das sementes. As médias foram comparadas 

utilizando o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Não houve diferença estatística 

entre os tratamentos para número de folhas. O espectro monocromático vermelho 

proporcionou maior comprimento da parte (3,08 cm) em relação a luz branca LED e as 

diferentes intensidades. Conclui-se que as intensidades e qualidades de luzes não 

influenciam no número de folhas em plântulas de serralha, entretanto o comprimento da 

parte aérea na luz vermelha apresentou maiores valores quando comparados as demais 

luzes. 
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O morangueiro é uma planta com pouca tolerância a salinidade, isso se torna um fator 

limitante à sua produção. A salinidade afeta diretamente o crescimento das plantas e o 

acúmulo de sais no cloroplasto podem interferir na síntese de pigmentos e induzir sua 

destruição. Sendo assim, objetivou-se com essa pesquisa obter bactérias promotoras de 

crescimento de plantas que melhorem a síntese de pigmentos fotossintéticos em plantas 

de morangueiro submetidas ao ambiente salino. O estudo foi constituído de sete 

tratamentos, sendo três controles (zero; salino e caldo nutriente) e quatro contendo as 

bactérias (códigos 020, 0410, MKC2M3, MZT10M1). As plântulas oriundas do cultivo 

in vitro foram inoculadas com as bactérias e transferidas para vasos de 1L contendo 

substrato comercial acrescido de 50 µM de NaCl, onde permaneceram por 90 dias. 

Posteriormente foram avaliadas características fisiológicas [clorofila (a, b, total) e 

carotenoides]. A bactéria MZT10M1 se destacou positivamente dos demais em todos os 

parâmetros testados, teores de clorofila a, b, total e carotenoides (0,8598; 0,3080; 1,1679 

e 0,1966) e os piores resultados foram obtidos pelo tratamento utilizando somente 50 µM 

de NaCl (0,1636; 0,0553; 0,2189; 0,0493). Isso demonstra que o microrganismo 

proporcionou uma maior tolerância das plantas de morangueiro à salinidade, não 

permitindo que a formação de pigmentos fosse afetada e assim não comprometeu a 

fotossíntese da planta. Com isso conclui-se que a bactéria selecionada MZT10M1 pode 

ser utilizada em plantas de morangueiro da cultivar pircinque que venham a sofrer com 

salinidade, afim de minimizar os impactos dos íons salinos na síntese de pigmentos 

fotossintéticos, não comprometendo o crescimento e desenvolvimento das plantas. 
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A mandioca da espécie Manihot esculenta Crantz (1766), serve como alimento 

energético, nos países subdesenvolvidos e em via de desenvolvimento; é fonte de 

carboidratos para a alimentação humana e animal; serve também como geradora de 

emprego e renda, principalmente nas zonas rurais. O presente projeto de pesquisa, visa 

estabelecer uma pesquisa na cultura de mandioca, como instrumento de 

desenvolvimento rural, no contexto brasileiro, sendo desenvolvida no município de 

Formiga - MG. Pretende-se avaliar como a cultura de mandioca contribui para o 

desenvolvimento rural do município, considerando a estrutura, dinâmica e coordenação 

dos sistemas de produção utilizados, bem como as características relacionadas à planta, 

clima e solo. Para a coleta de dados, será aplicada a entrevista semi-estruturada no 

grupo dos produtores associados, consumidores, técnicos da assistência técnica e, será 

aplicada uma análise-diagnóstico de sistemas agrários. Espera-se que seja conhecido o 

alcance das políticas públicas para o desenvolvimento das atividades produtivas na 

associação; seja conhecido o sistema social produtivo da associação; seja proposto um 

plano de ação, para servir de auxílio no desenvolvimento da economia dos associados.  
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 A inclusão escolar, tão presente em nossas salas de aula, se faz cada vez mais                              
necessária. Neste sentido, em nosso trabalho apresentamos reflexões acerca do espectro                     
autismo (TEA) na carreira docente de professores de matemática. A escolha deste tema                         
se deu a partir da minha experiência como docente com estudantes Espectro Autista                         
(TEA).  

Nosso objetivo é promover uma oficina com docentes de matemática do ensino            
básico, com momentos de formação em torno do tema Espectro Autismo, com a             
apresentação de atividades que foram desenvolvidas com estudantes autistas em salas de            
aula regulares, e proporcionar espaços de reflexão para esses docentes. 

A necessidade de conhecer a realidade do processo de ensino e de aprendizagem                         
do estudante do Espectro Autista nos levou a busca de trabalhos acadêmicos, teses e                           
dissertações disponíveis no portal da Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação                       
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Diante das análises destes                       
trabalhos, foi possível perceber que uma das dificuldades enfrentadas pelos docentes é                       
não saber trabalhar com estudantes diagnosticados com TEA em salas de aulas                       
regulares, devido à falta de conhecimento e formação na carreira docente. Nossa                       
pesquisa terá cunho qualitativo, e como o trabalho está sendo desenvolvido em                       
momento de distanciamento social, a expectativa seja que o momento de                     
desenvolvimento das atividades seja remoto. 

O desenvolvimento da atividade se dará por meio da oficina, que será dividida                           
em encontros, onde serão abordados aspectos teóricos acerca da Educação Inclusiva,                     
Espectro do Autismo, apresentação de atividades que foram desenvolvidas com                   
estudantes autistas em salas de aulas regulares. A coleta de dados se dará através de                             
questionários, discussões e de proposta de adaptação de atividades visando o estudante                       
do Espectro Autista. Os dados serão confrontados com as experiências citadas na                       
literatura e será feita também uma análise reflexiva sobre formação continuada dos                       
docentes na área de educação inclusiva. 

Neste sentido, nossa oficina buscará proporcionar que estes docentes tenham                 
acesso a momentos de conhecimentos que muitos deles não tiveram durante a sua             
formação inicial. 

Nossa pesquisa contribuirá para que os docentes tenham acesso a uma formação                       
continuada tão importante em sua prática. Promover estes momentos de reflexões,                     
permitirá que estes reflitam sobre suas práticas e diminuam os ambientes de exclusão                         
nos espaços escolares.  
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Resumo: O almeirão de árvore (Lactuca canadensis L.) considerado uma hortaliça não 

convencional, é pertencente à familia Asteraceae, originário da América do Norte e no 

Brasil ocorre em todo território nacional. É uma hortaliça folhosa e vigorosa, conhecida 

por ser polimórfica. A época de colheita das plantas influência na produção vegetativa e 

quando há colheita periódica, as plantas continuam em estádio vegetativo e o 

desenvolvimento da fitomassa após cada colheita torna-se indicador de produtividade. 

Objetivou-se avaliar a produtividade de quatro tipos morfológicos de almeirão de árvore 

(almeirão verde; roxo liso com folha estreita; roxo repicado; e roxo liso com folha larga) 

em duas épocas de colheita (60 e 90 dias após o transplantio das mudas (DAT)). O 

experimento foi entre Março e Setembro de 2019, no Setor de Olericultura da UFLA. O 

delineamento foi de blocos casualizados com três repetições, tendo cada parcela 16 

plantas, colhendo as quatro plantas centrais. As folhas foram colhidas e pesadas e as 

médias expressas em g planta-¹, comparadas pelo teste de Scott & Knott pelo software 

SISVAR®, submetidas a análise de variância. Houve diferença significativa para os 

fatores, assim como para a interação entre eles. Na colheita aos 60 DAT não houve 

diferença significativa para os tipos de almeirão, com média de 163,09 ± 7,07 g planta-¹. 

Na colheita aos 90 DAT houve variação entre os tipos, o almeirão roxo liso com folha 

larga e o almeirão verde foram mais produtivos (472,16; 394,71 g planta-¹), logo o 

almeirão roxo liso com folha estreita (322,59 g planta-¹), e o almeirão roxo repicado 

tendo a menor produção (236,08 g planta-¹). Na colheita aos 90 DAT houve um ganho 

de produtividade, em relação à colheita aos 60 DAT. A colheita aos 90 DAT teve maior 

produção de folhas, destacando o almeirão roxo liso com folha larga e o almeirão verde. 
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Resumo 

A folha da ora-pro-nobis (Pereskia acualeata Miller, OPN) possui alto teor de proteínas 

de elevado valor biológico, além da ausência de toxidade. O interesse na utilização da 

OPN vem crescendo principalmente pelo alto teor de proteínas e de mucilagens que 

podem ser utilizadas como aditivos, bem como no desenvolvimento de suplementos 

alimentares ricos em proteínas. Contudo, para que se obtenha as proteínas da OPN com 

um certo grau de pureza, as técnicas cromatográficas são as mais empregadas no processo 

de purificação, sendo requerido também novos adsorventes que apresentem habilidades 

de purificação com alta eficiência. O objetivo deste trabalho será desenvolver um criogel 

funcionalizado com diferentes ligantes (ácido glutâmico, polietilenoimina, taurina, ácido 

cítrico, cisteína e ácido nicotínico) para a purificação de proteínas da OPN por 

cromatografia de troca iônica. Os criogeis serão produzidos por crio-copolimerização (-

12 ºC/ 24 h) usando acrilamida, N, N-metilenobisacrilamida e alil glicidil éter e 

funcionalizados através do método epóxi. Será avaliado o efeito do pH (3.0, 5.5 e 8.0) no 

processo de adsorção das proteínas da OPN. Os criogeis serão caracterizados quanto às 

suas propriedades morfológicas, térmicas, mecânicas e hidrodinâmicas. Os ensaios de 

captura das proteínas da OPN serão realizados em um sistema cromatográfico ÄKTA 

Pure 25 M.  As amostras eluidas das colunas de troca iônica serão caracterizadas por 

eletroforese, potencial zeta e FTIR, capacidade de emulsificação e formação de espuma 

e tensão superficial. Como resultado, espera-se desenvolver um novo adsorvente e 

protocolo para a captura das proteínas da OPN com alto rendimento. 
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 O Brasil é um dos países que mais investem na produção de biocombustíveis no 

mundo. Durante a fabricação de etanol é gerada a água residuária conhecida como 

vinhaça, que é utilizada principalmente na irrigação dos próprios cultivos de cana-de-

açúcar. Entretanto, possui grande potencial poluidor do solo e corpos d’água por 

apresentar características como elevada acidez e altas concentrações de matéria orgânica 

e nutrientes. Diante da grande quantidade de vinhaça produzida na indústria 

sucroalcooleira e os impactos ambientais negativos decorrentes do seu descarte 

inadequado, torna-se necessário o tratamento dessa água residuária antes de sua 

disposição final. Todavia, não há atualmente no Brasil regulamentação quanto ao 

tratamento prévio a ser aplicado na vinhaça. Justifica-se então a necessidade de 

viabilização de estudos com o objetivo de regulamentar e padronizar o tratamento desta 

água residuária, visando a redução dos prejuízos causados ao meio ambiente. Nesse 

contexto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre 

diferentes técnicas de tratamento da vinhaça de cana-de-açúcar, abordando desde o 

tratamento primário até técnicas de pós-tratamento, apresentando as vantagens e 

desvantagens da aplicação de cada processo com base em dados disponíveis na 

literatura. Diante das diversas técnicas apresentadas nesse estudo, o tratamento mais 

adequado da vinhaça, tanto do ponto de vista ambiental quanto do econômico, seria o 

tratamento anaeróbio da água residuária. Esta técnica permite a produção e o 

aproveitamento energético do biogás e a subsequente aplicação do resíduo digerido na 

fertirrigação dos próprios cultivos de cana-de-açúcar, tornando o ciclo da produção de 

etanol mais sustentável. 
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 Com a diminuição do número de usuários nas dependências do campus da 

UFLA no período de isolamento social, em decorrência da sindemia causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), houve redução na geração de esgoto, com possíveis 

alterações nas propriedades físico-químicas e microbiológicas do mesmo. Dessa forma, 

com a realização deste trabalho, objetivou-se avaliar e comparar as características do 

esgoto gerado na UFLA antes e após o início do isolamento social. Para isso, foram 

realizadas semanalmente as seguintes análises: pH, condutividade elétrica (CE), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), fósforo 

total (PT), nitrogênio total Kjeldahl (NTK), Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes 

(CTer) no esgoto gerado na universidade conforme estabelecido em APHA (2005). As 

referidas análises ocorreram em duas fases, a Fase I (F1) (pré-sindemia) do período de 

30/10/2019 a 25/02/2020, dividida em período de aula (F1A – 7 observações) e de férias 

(F1F – 7 observações) e Fase II (F2) (isolamento social), de 08/07/2020 a 19/08/2020 (7 

observações). As fases foram comparadas duas a duas pelo teste de Wilcoxon com nível 

de significância de 5%, empregando o software Statistica 8.0. Durante a F1A, os valores 

médios de DQO, DBO, NTK, PT, pH, CE, CT e CTer foram de 400 mg L-1, 170 mg L-1, 

44 mg L-1, 7 mg L-1, 7,6, 1094 μS cm-1, 4,6x108 NMP/100mL e 1,9x107 NMP/100mL, 

respectivamente, já para F1F: 97 mg L-1, 60 mg L-1, 16 mg L-1, 3 mg L-1, 7,07, 484 μS 

cm-1, 1,8x108 NMP/100mL, 1,7x107 NMP/100mL. Houve redução na magnitude de 

todas as variáveis entre F1A e F1F, sendo que essa diferença foi estatisticamente 

significativa para todas as variáveis exceto para CT e CTer. O mesmo ocorreu quando 

comparado a F1A com F2, na qual os valores  médios de DQO, DBO, NTK, PT, pH, 

CE, CT e CTer foram de  80 mg L-1, 26 mg L-1, 22 mg L-1, 5 mg L-1, 7,24, 739 μS cm-1, 

7,5x106 NMP/100mL e 1,2x106 NMP/100mL. Por fim, ao comparar dois períodos com 

menor número de usuários do campus (F1F e F2), verificou-se o aumento da 

concentração média de PT e CE no período de sindemia, enquanto que para as demais 

variáveis não houve alteração significativa. Com base nos valores obtidos, verifica-se 

que as características do esgoto gerado na instituição se alteram em função da restrição 

do acesso de usuários ao campus. Por outro lado, não há diferenças identificadas entre 

período de férias e a fase de isolamento social, indicando que os serviços essenciais 

mantidos e as pesquisas em andamento podem ter proporcionado um cenário próximo 

(relativo ao esgoto sanitário) do recesso escolar. Para a próxima etapa da avaliação, será 

feita o levantamento do número de usuários em cada fase, para comparação.  
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 Sorghum bicolor (L.) Moench. é uma espécie utilizada como modelo para 

pesquisa sobre tolerância à seca. Todavia, a seca é um fator que limita vários processos 

fisiológicos e anatômicos nas plantas. Assim, objetivou-se avaliar o efeito da seca nas 

características estomáticas foliares de S. bicolor. Plantas de S. bicolor foram obtidas a 

partir de sementes disponibilizadas pela EMBRAPA milho e sorgo, Sete lagoas, MG, 

Brasil. As plantas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura de 25±2 °C, 

colocadas em recipientes plásticos com capacidade de 5L contendo 3L de areia e 

solução nutritiva de Hoagland e Arnon a 40% da força iônica, durante 60 dias. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado utilizando três condições de 

disponibilidade hídrica: (1) capacidade de campo (CC = 100%), (2) 75% CC e (3) 50% 

CC e dez repetições, totalizando 30 plantas. Ao final do experimento, foi utilizado o 

método de impressão em resina da epiderme em ambas as faces da folha e montadas 

lâminas com glicerol a 50% de acordo com a metodologia usual em microtécnica 

vegetal. As lâminas foram digitalizadas em microscópio óptico acoplado à câmera 

digital e analisadas utilizando software ImageJ. Foram calculadas, a densidade 

estomática (estômatos por mm
-2

) e o índice estomático (%). Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 

5% de probabilidade. A seca provocou redução no índice estomático, com média geral 

de 19,52% para o lado abaxial e 11,25% para o lado adaxial. No entanto, a limitação 

hídrica não provocou alterações na densidade estomática em nenhuma das faces (p = 

0,06 para a face abaxial e; p = 0,07 para a face adaxial). A média da densidade 

estomática foi de 134,78 e 77,72 estômatos por mm
-2 

para as faces abaxial e adaxial, 

respectivamente. Portanto, nota-se que as plantas de sorgo promovem ajustes no índice 

estomático foliar em condições de seca, o que pode auxiliar no controle da taxa 

transpiratória e na tolerância à seca.   
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 A família Rubiaceae Juss. possui espécies de grande importância econômica, 

utilizadas como alimentícias, ornamentais e na indústria farmacêutica, dentre elas 

Palicourea rigida Kunth, referida popularmente como bate-caixa. Esta espécie é 

considerada medicinal e tradicionalmente é empregada no tratamento de patologias do 

sistema urinário. Neste contexto, objetivou-se realizar o levantamento bibliográfico dos 

estudos agronômicos e biológicos referentes a espécie Palicourea rigida. A busca foi 

realizada no período de 02/09/2020 a 15/09/2020, na base de dados Scopus utilizando-

se a palavras-chave: Palicourea rígida. Em seguida, os documentos foram filtrados para 

as áreas de agronomia e biologia, sendo encontrados 29 artigos. Os principais assuntos 

relacionados aos artigos foram, características do sistema floral, propriedades físicas, 

químicas e biológicas, ação do extrato, biologia reprodutiva, germinação da semente e 

sua ação como bioacumuladora em solos contaminados por alumínio. Constatou-se 

poucos estudos relacionados ao comportamento da espécie, sua anatomia e tratos 

culturais, referente ao seu comportamento agronômico, considerando que tais estudos 

servem como base a várias áreas de pesquisa como a botânica e fisiologia, dentre outras. 

Além disso, o conhecimento da estrutura interna da planta indica e explica sua 

adaptação a determinado ambiente, principalmente para esta espécie que é endêmica do 

Brasil, com distribuição geográfica restrita, em particular em Campos Rupestres dos 

estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, sendo considerada com grande risco de 

extinção. 
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 A identificação de espécies pela anatomia da madeira é a técnica pericial mais 

utilizada no mundo para confirmação da identidade de madeiras comercialmente 

importantes. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a anatomia 

macroscópica e microscópica da Cupiúba - Goupia glabra (Goupiaceae), servindo de 

subsidio para consumidores e peritos do mercado madeireiro do Brasil. O material 

utilizado pertence ao acervo da Xiloteca do Laboratório de Anatomia da Madeira 

(XLAM), pertencente ao Departamento de Ciências Florestais da UFLA, composto por 

madeiras rastreadas oriundas da Embrapa Amazônia Oriental (IANw). A avaliação 

macroscópica da madeira foi performada seguindo as orientações do IBAMA. Já a 

microscopia foi caracterizada de acordo com as normas da IAWA (1989). Como 

principais características macroscópicas, a Cupiúba demonstra cheiro forte 

característico, poros solitários visíveis a olho nu e parênquima axial apotraqueal difuso. 

Além dessas peculiaridades, pela análise minuciosa da madeira de G. glabra é possível 

observar placa de perfuração escalariforme nas terminações dos elementos de vasos, 

fibras longas de 2,14 mm em média, com 0,033 µm de diâmetro médio, 0,0102 µm de 

diâmetro de lume e espessura da parede celular média de 0,0115 µm. A espécie Goupia 

glabra é comercializada na região de Lavras-MG como Perobinha, sugere-se que esse 

nome seja substituído por Cupiúba, nome mais adequado ao referido táxon. A utilização 

das abordagens anatômicas pode fornecer padrões específicos que garantam a 

identidade comercial de G. glabra, o que demonstra a eficiência da anatomia da madeira 

para peritos ambientais na separação dessa espécie às tradicionais Perobas encontradas 

no Brasil. 
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 Diversos estudos têm abordado o potencial fermentativo de fontes vegetais não 

convencionais (PANC’s). Os objetivos deste trabalho foram realizar a caracterização 

centesimal dos extratos da polpa de café (EPC), amêndoas de jerivá (EAJ) e farinha de 

yacon (FrY) e verificar a viabilidade das linhagens probióticas Lactobacillus rhamnosus 

LR32, Lactobacillus acidophilus LAC5, Lactobacillus paracasei subsp paracasei 

LBC81 e Bifidobacterium longum BL04. A caracterização centesimal se deu por 

metodologias definidas pela AOAC (2012) sendo definidos, através da seguinte relação, 

(Carboidratos = 100 – Umidade (U) + Gorduras (G) + Fibras (F) + Cinzas (Cz) + 

Proteína (P)). Foram realizadas análises de viabilidade das linhagens em estoque por 

plaqueamento em profundidade para células liofilizadas (-20oC), propagadas e 

propagadas-congeladas. A propagação das células se deu em meio a caldo MRS 

enriquecido com ácido ascórbico e l-cisteína. Os resultados da caracterização centesimal 

foram (Valores expressos em %): EPC: 92.18±0.01 U, 0.04±0.01 G, 0.56±0.01 P, 

0.04±0.001 F, 0,00±0.000 Cz e 7,20±0.001 C; para EAJ: 92.12±0.21 U, 6.07±3.3 G, 

1.71±2.3 P, 0.002±0.029 F, 0.002±0.00 Cz e 0.07±0.00 C e FrY: 4.96±0.005 U, 

0.19±0.001 G, 4.06±1.0 P, 9.83±0.001 F, 0.02±0.001 Cz e 80.92±0.000 C. As linhagens 

em estoque  apresentaram contagens inicias (logUFC/g) LR32:9.68, LAC5:10.57, 

LBC81:4.00 e BL04:10.05; após propagação em meio enriquecido (logUFC/mL) 

LR32:9.80, LAC5:10.15, LBC81:9.36 e BL04:9.20 e após propagação-congelamento 

(logUFC/mL) LR32:10.45, LAC5:9.96, LBC81:10.48 e BL04: 9.86. O congelamento 

não causou perda significativa de viabilidade em nenhuma das linhagens (<0.2 ciclos 

log para LAC5). A propagação efetuada permitiu um aumento de viabilidade, em média 

logUFC/mL. Conclui-se, pelos altos teores de proteínas e carboidratos presentes 

nas matérias-primas, que será possível formular misturas adequadas para fermentação. 
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 Uma das formas de se inferir a distribuição geográfica de uma espécie é por meio 

da modelagem do nicho ecológico (ENM). Essa técnica consiste em estimar, a partir de 

registros de coleta, áreas de adequabilidade para a ocorrência de uma dada espécie. O 

objetivo do presente estudo foi aplicar a ferramenta de ENM para uma espécie de vespa 

solitária associada a ambientes de Floresta Atlântica: Pachymenes ater Saussure. Foram 

utilizados 53 pontos de ocorrência extraídos da literatura além de espécimes depositados 

na Coleção Entomológica da Universidade Federal de Lavras (CEUFLA). Um total de 

19 variáveis climáticas, obtidas na plataforma do WorldClim, arquitetadas em formato 

raster com resolução de 10Km, foram cortadas para o background (região Neotropical), 

e selecionadas por meio de correlação de Sperman (-0.7<x>0.7); análise de influência da 

variância (<2.0); e, análise fatorial; resumindo o banco de dados para 4 variáveis (bio3, 

8, 15 e 18). As projeções ao espaço geográfico se deram por meio de três algoritmos de 

aprendizado de máquina: MAXENT, Random Forest e Support Vector Machine (SMV) 

(com 10 aleatorizações para cada, na proporção de 70% para treino ou construção dos 

mapas e 30% para teste ou validação). A eficiência dos algoritmos foi testada por três 

métodos de validação: AUC (area under curve), LTP (limiar presence threshold) e TSS 

(true skill statistic). Os resultados das projeções foram concatenados na frequência em 

que as células eram preditas como presenças verdadeiras, gerando um mapa consensual. 

Como esperado, a espécie apresentou uma distribuição estimada associada a Floresta 

Atlântica, com maior adequabilidade em porções mais meridionais do continente sul 

americano. Trabalhos futuros, com esforço de coleta em regiões subamostradas e 

incorporação de outras variáveis, serão importantes para refinar e validar esse modelo. 
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 Os biopolímeros compostos por celulose são derivados de fontes naturais e 

apresentam excelentes propriedades químicas e mecânicas. Estes polímeros estão em 

alta no mercado industrial, sendo utilizados em produtos farmacêuticos e alimentícios. 

O látex de borracha natural é um elastômero em sua essência, sua principal propriedade 

é a sua resistência a tração. O estudo foi realizado afim de observar as propriedades e 

características dessa interessante mistura entre látex e CMC através da produção de 

filmes pelo método casting. Foram propostos 5 tratamentos (T1 – 100% CMC, T2 – 

70% CMC + 30% Látex, T3 – 50% CMC + 50% Látex, T4 – 20% CMC + 80% Látex e 

T5 – 100% Látex) variando tais concentrações notamos que à medida que 

adicionávamos látex os filmes ficavam mais espessos, menos permeável e passavam de 

uma característica hidrofílica para uma característica mais hidrofóbica. No tratamento 3 

(50% CMC – 50% Látex) obtivemos a menor permeabilidade entre todos os tratamentos 

mostrando que CMC e látex tem entre eles boa compatibilidade para um futuro 

composto. Todos os tratamentos foram resistentes a graxa. Os filmes com Látex e CMC 

apresentaram resultados interessantes o que enfatiza a necessidade de estudos mais 

aprofundados na área. 
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As espécies de café arábica (Coffea arabica) e canéfora (Coffea canephora) são a 

base da produção mundial e representam respectivamente em torno de 70% e 30% 

dessa produção. A planta de cafeeiro C. arabica é classificada como alotetraploide 

(2n=4x=44) e autógama, enquanto que todas as outras espécies do gênero Coffea são 

diploides (2n=2x=22) e alógamas. Um dos objetivos do melhoramento do cafeeiro tem 

sido a transferência de caracteres desejados, principalmente quanto à resistência a 

doenças e pragas, onde espécies diploides, selvagens, tais como C. canephora, C. 

racemosa e C. liberica, transferem genes de interesse para cultivares de C. arabica, de 

maneira que as características de qualidade preexistentes não sejam afetadas.  Tanto 

híbridos espontâneos, que ocorrem entre as espécies, quanto híbridos interespecíficos 

controlados, como o Arabusta (C. arabica x C. canephora) tem sido amplamente 

utilizados. A espécie C. racemosa, além de ser resistente ao bicho mineiro (Leucoptera 

coffeella), também possui tolerância à seca e ciclo de maturação dos frutos muito 

precoce, e, portanto, tem características desejáveis para a introgressão em C. arabica, 

sobretudo, no que diz respeito à resistência ao bicho mineiro, praga que causa perda nos 

cafeeiros, principalmente na região de cerrado. Neste contexto, o presente projeto tem 

como objetivo realizar a caracterização molecular e citogenética, do híbrido natural de 

Aramosa (C.arabica x C. racemosa) identificado na Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia (Brasília-DF), e realizar uma fenotipagem da progênie desse híbrido 

quanto a sua resistência ao bicho mineiro. Para isso, o sequenciamento do híbrido será 

analisado por ferramentas de bioinformática, a ploidia do hibrido e das gerações 

segregantes serão determinadas por análises citogenéticas e citométricas e a 

fenotipagem será realizada de acordo com o método estabelecido por Guerreiro Filho et 

al. (1999). Com este estudo será possível caracterizar o híbrido natural interespecifico 

de Aramosa. E ainda, obter plantas com resistência ao bicho mineiro e definir 

estratégias a serem utilizadas para a introgessão destas no Programa de Melhoramento 

genético de café da Embrapa. 
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Os taninos são conhecidos por possuírem uma larga distribuição na natureza e 

particularmente pela  expressiva concentração encontrada tanto na madeira, quanto nas 

cascas de espécie como pinus, barbatimão, entre outras. Além disso, possuem alta 

reatividade com o formaldeído, mostrando-se um grande potencial para a produção de 

adesivos, uma vez que se buscam cada vez mais fontes renováveis e que emita nenhuma 

ou uma baixa taxa do formaldeído livre. Essa busca é pelo fato dos adesivos contendo 

formaldeído livre em sua composição apresentarem carater tóxico e de origem não 

renovável. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a caracterização de utilização 

dos adesivos à base de tanino obtido das cascas de Myracrodruon urundeuva extraído 

em água e em hidróxido de sódio, visto que é de grande importância analisar os fatores 

como a cura do adesivo, formação da linha de cola e a aplicabilidade. Os adesivos foram 

produzidos no Laboratório de Adesão e Adesivo, localizado no Complexo Biomateriais 

da UFLA, em que os resultados obtidos para o gel time, teor de sólidos, pH e 

viscosidade para  os adesivos de taninos extraídos em água foram os respectivos valores 

de 63s, 29,24%, 4,5 e 614 cP. Já os adesivos com tanino extraído em NaOH 

apresentaram 212s, 43,54%, 7,82 e a sua elevada viscosidade impossibilitou a análise. 

Conclui-se então, que o adesivo produzido com as cascas do tanino de aroeira extraído 

somente em solução aquosa tem propriedades para que possa ser utilizado como 

adesivo, podendo ser aplicado na produção de painéis de madeira. 
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 Chirostoma estor é uma espécie de peixe endêmica do lago de Pátzcuaro, no 

estado de Michoacán, México, sendo atualmente considerada uma espécie ameaçada de 

extinção. O conhecimento da biologia espermática de espécies ameaçadas de extinção, 

permite o início do processo da criação de bancos de germoplasma, que são utilizados 

em programas de preservação. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o 

sêmen fresco de Chirostoma estor. Amostras de sêmen foram coletadas de 22 machos 

(51.8 ± 8.7 g de peso corporal). Imediatamente após a coleta, cada amostra de sêmen foi 

ativada em água do tanque e avaliada subjetivamente quanto à taxa de motilidade (%), 

qualidade de movimento espermático (score 0-5) e a duração da motilidade espermática 

(s). Foram realizadas em conjunto, a integridade de membrana através da coloração por 

eosina-nigrosina, morfologia espermática através da coloração por rosa de bengala e a 

concentração espermática através da contagem de células com auxílio de um 

hemocitômetro. Os dados apresentados são expressos como média ± desvio padrão. O 

sêmen fresco de C. estor apresenta uma motilidade de 80.0 ± 14.1%, qualidade de 

movimento espermático de 3.8 ± 0.5, duração de motilidade de 31.5 ± 12.1s e 

integridade de membrana de 82.4 ± 5.7%. A morfologia observada foi de 53.0 ± 10.3% 

de células normais e a concentração espermática foi de 29.2 ± 10.5 x109 

espermatozoides/mL. O sêmen fresco de Chirostoma estor apresenta boa qualidade 

espermática, porém uma baixa duração da motilidade e alta concentração espermática, 

tornando-se necessário correlacionar estes resultados com testes de fertilização, para 

então iniciar os protocolos de criopreservação de sêmen para a formação de um banco 

de germoplasma.  
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 A fisális pode ser classificada como uma fruta fina e enquadrada na categoria de 

pequenas frutas. Seu sabor exótico e valor nutricional tem atraído o mercado nacional e 

internacional. O Sul do Estado de Minas Gerais é indicado para o cultivo de fisális 

devido às condições climáticas da região, propícias à produção dessa frutífera. Podem 

ocorrer diferenças morfológicas entre as espécies do gênero Physalis, como tamanho de 

fruto e coloração. Deste modo, esse trabalho teve como objetivo a caracterização física 

de frutos de Physalis peruviana, Physalis angulata, Physalis pubescens, Physalis 

ixocarpa e Physalis minima. A colheita foi realizada quando os frutos alcançaram a 

maturidade fisiológica. Foram avaliados a massa total com e sem capulho, número de 

frutos colhido por planta, massa unitária, diâmetro e comprimento de cada fruto. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade utilizando o programa estatístico Sisvar. Para as variáveis massa total 

com e sem capulho e número de frutos colhidos por planta, os maiores valores foram em 

P. ixocarpa, P. pubescens e P. minima. Tanto para a massa individual de cada fruto 

quanto para o diâmetro o maior valor encontrado foi para P. ixocarpa, a qual se 

diferenciou estatisticamente das demais espécies. Já a análise do comprimento não 

mostrou diferença entre as cinco espécies. Conclui-se nesse estudo que a P. ixocarpa é 

entre as cinco espécies avaliadas a que mais se destacou, confirmando sua aparência 

visual de maior diâmetro e massa.  
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A pitaia amarela (Hylocereus megalanthus) é uma espécie bastante apreciada pelo 

sabor, mas seus frutos são considerados pequenos, dada a preferência do consumidor 

por frutos maiores. Além disso, seu cultivo é pouco explorado, justificando a realização 

de estudos com essa espécie. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi caracterizar 

morfologicamente frutos de pitaia amarela (Hylocereus megalanthus). O experimento 

foi realizado no Pomar da Universidade Federal de Lavras, os frutos foram colhidos 

aleatoriamente e avaliou-se o diâmetro do fruto, comprimento longitudinal, número de 

sementes em cada fruto e peso de 100 sementes. Os frutos apresentaram, em média, 

comprimento de 80,94 cm, diâmetro de 47,17 cm, 253 sementes por fruto e peso de 100 

sementes de 0,63 g. Dessa forma, foi possível observar que as características dos frutos 

quanto aos parâmetros avaliados foram distintas. Conclui-se que os frutos da pitaia 

amarela apresentaram diferentes tamanhos de frutos e características que podem ser 

úteis em futuros Programas de Melhoramento Genético da Pitaia visando à melhoria das 

características qualitativas do fruto.  
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 O Brasil é um dos principais países economicamente voltado para a 

agroindústria, com destaque para produção cafeeira. Neste contexto, há a produção de 

resíduos diversos, como a casca, que mesmo com inúmeras aplicações, parte delas, são 

descartadas de forma inapropriada. Diante disto, o objetivo deste trabalho é a 

caracterização morfológica, térmica e química da casca de café e de suas cinzas para 

avaliação de seu uso em matrizes cimentíceas. Para tanto, foram realizados os testes de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios-X (DRX), 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), análise Termogravimétrica (TG). 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 e avaliadas pelos ensaios citados 

anteriormente. Os resultados mostraram que a casca do café possui morfologia 

complexa apresentando grande quantidade de vasos aliada à possíveis altas propriedades 

de porosidade e área superficial. O teste EDS indica maior quantidade de magnésio, 

potássio e cálcio em sua superfície. Os dados da TG mostram que os principais 

componentes da casca são celulose, hemiceluloses e lignina. E, de acordo com o DRX, o 

tratamento térmico do endocarpo a 500 °C por 3 horas promove uma redução nos picos 

dos elementos cristalinos, indicando uma possível amorfização dos componentes das 

cinzas e, portanto, tendência a um melhor desempenho em compostos cimentantes. 
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O objetivo deste trabalho foi desenvolver doces de leite convencional, diet e light com 
café que atendam aos requisitos de qualidade estabelecidos pela Portaria nº 354, de 4 de 
setembro de 1997 (BRASIL, 1997). Os doces de leite com café foram elaborados 
seguindo tecnologia sugerida por Martins e Lopes (1981) em tacho elétrico aberto com 
pá giratória vertical. Nas formulações convencional e diet utilizou-se 100% de leite 
integral e na formulação light uma mistura de 40% e 60% de leite/soro doce, 
respectivamente. Antes da cocção a acidez do leite foi corrigida para 1g de ácido lático 
L-1 e da mistura leite/soro para 0,8g de ácido lático L-1. Em seguida, foram adicionados 
os outros ingredientes em proporções calculadas de acordo com as quantidades de leite e 
de leite + soro: açúcar (20% nas formulações convencional e light) ou sucralose (0,16% 
na formulação diet), citrato de sódio (0,08%) e goma xantana (0,015%), previamente 
diluída em parte do leite utilizado na fabricação. O processo de concentração dos doces 
de leite foi encerrado quando o teor de sólidos solúveis chegou a ±71%, momento em 
que o extrato de café arábica (1,5%) também foi adicionado. A caracterização dos doces 
foi realizada de acordo com as técnicas descritas pela Association of Official Analitical 
Chemistry - AOAC (2006). Os resultados foram submetidos à análise de variância e o 
teste de Scott-Knott foi aplicado, utilizando-se o programa SISVAR® (FERREIRA, 
2011). Os teores de cinzas dos doces não apresentaram diferença estatística entre si e 
apresentaram valor médio de 1,70 %. O mesmo foi observado nos teores de umidade 
que não apresentaram diferença e variaram de 25,13% no doce convencional a 27,85% 
no doce Diet. Todos os doces produzidos encontram-se dentro do limite estabelecido 
pela legislação com relação aos teores de umidade e cinzas que estabelece teores 
máximos de 30% e de 2%, respectivamente. O teores de proteína dos doces light 
(5,16%), diet (6,38%) e convencional (7,43%) ficaram dentro do estabelecido pela 
legilação (mínimo de 5%) e também não apresentaram diferença estatística. Segundo a 
RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, um produto para ser considerado light em 
relação ao teor de gordura deve apresentar uma redução de pelo menos 25% em relação 
ao produto convencional (ANVISA, 2012). O doce light apresentou uma redução de 
38% de gordura total em relação ao doce convencional (8,46%) e o doce diet (6,30%) 
como o doce convencional ficaram dentro do limite entre 6,0 e 9,0% estabelecido. 
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      O objetivo desta pesquisa é a caracterização química da cinza da casca de café para 

avaliar seu potencial em possíveis aplicações em matriz cimentícia. Para tanto, utilizou-

se a técnica de termogravimetria com o objetivo de avaliar a influência de diferentes 

teores de cinzas (5, 10, 15, 20 e 25%) na cinética de hidratação e formação de produtos 

cimentícios. As pastas com proporção de água e cimento de 0,4 foram moldadas e as 

análises realizadas nas idades de 1, 3, 6 e 9 dias, utilizando o equipamento STA 449 

Jupiter TGA-DSC. As curvas termogravimétricas das pastas resultantes desses testes 

foram normalizadas de acordo com a perda de massa efetiva de cada pasta. Os 

resultados mostraram que houve redução na cinética de formação e aumento na 

quantidade de produtos hidratados com redução significativa na quantidade de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), indicando tendência à pozolanicidade da cinza da casca 

de café. Notou-se também um aumento na quantidade de carbonatos, que está 

relacionado à substituição do cimento por cinzas.  
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Os óleos essenciais (OEs) são misturas complexas de compostos orgânicos voláteis 

sintetizados pelas plantas. Estes se apresentam como produtos de interesse para as 

indústrias alimentícias devido às suas propriedades biológicas, sendo a incorporação em 

revestimentos comestíveis uma boa opção para aplicação em alimentos. Os objetivos 

deste trabalho foram extrair e determinar a composição química do OE de cominho 

(Cuminum cyminum L.), bem como avaliar sua atividade inseticida sobre a mosca 

Drosophila suzukii (Matsumura), visando a incorporação do OE em revestimentos 

comestíveis. O OE foi extraído pela técnica de hidrodestilação empregando o aparelho 

de Clevenger modificado. A composição química do óleo foi determinada por 

cromatografia em fase gasosa, GC/MS e GC/FID e a atividade inseticida sobre D. 

suzukii foi avaliada pelo teste de mortalidade in vivo. Foram identificados seis 

constituintes químicos no óleo analisado, cuminaldeído (60,79%), terpineno (7,51%), 

mirtenol (7,13%), cimeno (5,97%), β-pineno (4,48%) e pulegona (1,83%). Na atividade 

inseticida, a concentração de OE de cominho necessária para ocasionar 50% de 

mortalidade (CL50) foi de 3 mL.L
-1

. Este efeito inseticida observado no OE pode ser 

atribuído à presença do componente majoritário, cuminaldeído, visto que sua atividade 

inseticida sobre outros insetos é relatada na literatura. Assim, considerando os 

resultados apresentados, o óleo essencial de cominho mostrou-se com potencial 

inseticida sobre D. suzukii, sendo uma possível opção para aplicação em embalagens 

ativas de frutas vermelhas, principais frutas prejudicadas pelo ataque desta mosca. 
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Castilla ulei é uma espécie da família Moraceae que ocorre na forma de árvores de até 35 

metros, com a principal característica de produção de látex. O objetivo desse trabalho foi 

caracterizar a estrutura anatômica, as propriedades físicas e o uso histórico da espécie 

Castilla ulei, nativa do Sudeste do Pará. Para isso, foram utilizados três indivíduos 

coletados na Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, no município de Marabá, estado do 

Pará, do qual foram retirados discos de 8 cm de espessura, obtidos da porção basal. Estes 

foram desdobrados em pranchas diametrais, divididas na porção central, das quais foram 

produzidos corpos de prova para a descrição anatômica e determinação da densidade 

básica, contração volumétrica e coeficiente anisotrópico. A espécie apresentou 

parênquima paratraqueal aliforme losangular, confluente em trechos curtos oblíquos ou 

confluente em trechos longos, tendendo a formar faixas e parênquima marginal. Os vasos 

possuem porosidade difusa e são obstruídos por tilos ou gomas, possuem diâmetro médio 

de 176 µm e comprimento médio de 375 µm. A espécie apresenta tubos laticíferos, que 

são responsáveis pela produção do látex, sendo essa característica  comum para alguns 

gêneros da família Moraceae e Euphorbiaceae como Bagassa e Hevea. Devido a essa 

característica de produção de látex, essa árvore deu origem ao primeiro ciclo econômico 

e consequentemente a origem da cidade de Marabá no Sudeste do Pará, visto que 

dinamizou a movimentação de pessoas no território Paraense, devido a extração de 

borracha natural. No entanto, em função da derrubada da árvore ser necessária para a 

coleta do látex, a espécie acabou por se tornar escassa, chegando a ser considerada como 

extinta localmente por alguns autores. Embora seja uma espécie que possuía uma grande 

representatividade botânica no local, além de alto potencial econômico, são poucas as 

pesquisas que avaliaram as características tecnológicas da madeira. A descrição 

anatômica da espécie é relevante pois a última descrição realizada para C. ulei em 

literatura foi em 1983, com amostras de poucos indivíduos, podendo não ser 

representativa da diversidade de ambientes de ocorrência para a espécie. A madeira de C. 

ulei apresentou semelhança com espécies comerciais como Parkia multijuga, usada 

principalmente em painéis e laminados, apresentando densidade em torno de 0,42 g cm-3 

com um coeficiente anisotrópico de 2,25, sendo considerada de baixa estabilidade 

dimensional. No entanto, apesar de ser uma madeira instável, possui boa aceitação no 

mercado para produção de painéis compensados sarrafeados. 
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 Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae), vetor de patógenos e parasitas 

causadores de doenças, tem apresentado resistência aos inseticidas convencionais. 

Objetivou-se avaliar a toxicidade do óleo essencial (OE) de Myrcia tomentosa (Aubl.) 

DC. (Myrtaceae) (Araçazinho) contra larvas de C. quinquefasciatus. O OE foi destilado 

por arraste a vapor e seu teor determinado. A composição química foi analisada por CG-

EM e CG-DIC. 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 24 horas. 

Posteriormente, estas concentrações iniciais foram ajustadas e os resultados submetidos 

a análise Probit para estimar a CL50. O OE de M. tomentosa apresentou um teor de 

0,04%. Sua constituição química é rica em sesquiterpenos hidrocarbonetos, sendo os 

principais caracterizados pelo germacreno D (17,62%), E-cariofileno (15,05%), 

biciclogermacreno (6,35%) e δ-cadineno (6,42%). Estes constituintes perfizeram 

45,44% da composição química total deste OE. O OE de M. tomentosa apresentou uma 

CL50 de 683,90 mg/L-1. Produtos naturais que apresentam valores acima de 200 e abaixo 

de 750 mg/L-1 são considerados com baixa toxicidade. Portanto, o OE de M. tomentosa 

não é promissor para o desenvolvimento de um bioinseticida, pois apresenta baixo teor 

na planta e baixa toxicidade contra larvas de C. quinquefasciatus.  
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Espécies arbóreas e diferentes fontes de fertilização podem afetar o carbono 

orgânico do solo (COS) e a fertilidade do solo em sistemas agroflorestais (SAF), devido 

principalmente ao aporte diferencial de resíduos de parte aérea e nutrientes. Este estudo 

investiga as mudanças no COS e macro nutrientes em um SAF estabelecido em um 

Argissolo em Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos, ao longo de 17 anos de manejo de 

espécies arbóreas [carvalho Quercus rubra L. e noz-pecã Carya illinoinensis (Wangenh.) 

K. Koch] e fertilização (mineral vs. orgânica). Entre 2001 e 2007, a parte leste do sítio 

recebeu aplicações anuais de cama de aviário (3.9–6.7 Mg ha
-1

), enquanto o lado oeste 

recebeu 50–76 kg N ha
-1

 como NH4NO3 (controle). Amostras de solo foram coletadas em 

1999, 2001, 2008, e 2016 da camada de 0-15 cm do solo, e tiveram o pH do solo e as 

concentrações de COS e macro nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, e S) determinados. Realizou-se 

análise de variância e teste de médias dos principais efeitos (ano, espécie arbórea, e fonte 

de fertilização) e suas interações. O cultivo de espécies arbóreas e a aplicação de cama de 

aviário não afetaram as concentrações de COS e N ao longo do tempo, sugerindo que um 

nível estável foi atingido durante os 17 anos de manejo. A razão C: N do solo foi reduzida 

após 17 anos (10.4 para 9.8), o que provavelmente resultou dos constantes aportes de 

matéria orgânica via aplicação de cama de aviário e decomposição diferencial do resíduo de 

parte aérea pelos microrganismos do solo. As aplicações de cama de aviário aumentaram o 

pH do solo de 4.8 para 6.2 e a concentração de P no solo em 53% em comparação a 1999. 

As concentrações de Mg e S do solo foram reduzidas comparativamente aos níveis iniciais, 

independente da fonte de fertilização. Estes resultados podem guiar estratégias para o 

aumento do armazenamento de COS e ciclagem de nutrientes em SAF de regiões 

temperadas, e, portanto, ampliar sua capacidade de realizar serviços ecossistêmicos. 
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Neoplasias da cavidade nasal são associadas a sinais clínicos escassos, diagnóstico tardio 

e, maiormente, natureza maligna. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de 

carcinoma de células escamosas nasal de um cão, macho, 11 anos de idade, Golden 

Retriever, com histórico de sangramento nasal unilateral há mais de um ano. A 

proprietária levou o cão para atendimento após o sangramento ser mais frequente e 

cansaço excessivo. Foram colhidas amostras da cavidade nasal usando escova de 

citologia, com diagnóstico sugestivo de carcinoma nasal. Alguns dias após atendimento o 

cão manifestou convulsões. O paciente pioro, sendo realizada eutanásia 20 dias após a 

citologia. O animal foi encaminhado para necrópsia, ali foi observada massa tumoral 

medindo 8 cm de comprimento e 3 cm de largura, preenchendo a cavidade nasal 

esquerda, róseo-acinzentada e de superfície granular, com desvio do septo nasal à direita 

e compressão dos cornetos nasais deste lado, além de lesões de insuficiência cardíaca, 

como coração globoso, fígado e pulmões congestos e espessamento da extremidade da 

aurícula direita. O exame histopatológico revelou proliferação neoplásica de origem 

epitelial, com formação de ilhas e cordões celulares, além de áreas sólidas, com 

pleomorfismo moderado. Queratinização de células individuais e ocasionais lamelas de 

queratina no centro de algumas ilhas neoplásicas. Havia invasão de tecido ósseo pelo 

tumor, além de estroma escasso em algumas áreas e abundante em outras, com 

diagnóstico de carcinoma de células escamosas nasal. Havia significativa proliferação de 

tecido conjuntivo associada ao tumor. A lesão descrita na aurícula correspondeu a 

hemangiossarcoma. É descrita uma associação entre reação desmoplásica e invasão 

tecidual; assim como Sinais neurológicos associados a invasão tumoral através da placa 

cribriforme em alguns casos. Na necrópsia e na histopatologia não foi não observada 
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invasão de cavidade encefálica, sendo as manifestações neurológicas associadas ao 

quadro de insuficiência cardíaca congestiva, com hipóxia encefálica, agravada por 

obstrução nasal pelo tumor. O histórico de sangramento nasal por mais de um ano sem 

intervenção médico-veterinária, dificultou a abordagem terapêutica. Os autores alertam 

para a possibilidade de neoplasia nasal em cães adultos e idosos com 

corrimento/sangramento nasal, que devem ser submetidos a exame clinicopatológico, 

uma vez que o diagnóstico precoce possibilita melhor prognóstico.   
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O Círculo de Bakhtin é como se costuma designar um grupo de pesquisadores russos 

que se reuniam para discutir temas que envolviam vários campos de estudo, e que, a 

partir de suas reflexões, deixaram uma vasta obra rica em contribuições acerca da 

Filosofia da Linguagem. Algumas dessas contribuições estão relacionadas à constituição 

dos sujeitos e à singularidade desses dentro de um acontecimento, ou seja, um processo 

dialógico que se fundamenta no eu-outro. Assim, o objetivo principal desta pesquisa é 

verificar o processo de formação e constituição do sujeito espectador do espaço de 

cineclube a partir do audiovisual presente nesse ambiente. Para tanto, este estudo de 

caráter qualitativo, teve como embasamento teórico-metodológico os pressupostos dos 

estudos do Círculo de Bakhtin a partir de conceitos como sujeito, enunciado, 

acontecimento e arquitetônica, bem como os estudos de pesquisadores que se debruçam 

sobre a questão da imagem e do audiovisual. Para alcançarmos nossos objetivos a 

metodologia utilizada foi a entrevista com grupo focal, no qual, a partir da transcrição 

das falas dos sujeitos participantes,  analisamos esse corpus mediante as relações 

arquitetônicas e os processos de constituintes dos sujeitos e do acontecimento do espaço 

de cineclube sob o ponto de vista discursivo do Círculo de Bakhtin. Dessa forma, 

procuramos pontuar que as teorias bakhtinianas nos possibilitaram realizar uma 

abordagem a partir da sistematização dialógica da linguagem e dos pressupostos teóricos 

sobre a constituição dos sujeitos em uma inter-relação constitutiva. Nessa direção, foi 

possível observar a constituição dialógica dos sujeitos a partir do espaço do cineclube e 

como as interações entre os participantes possibilitaram a formação a partir da 

representação do eu-outro. Portanto, esperamos que essa pesquisa possa vir a contribuir 

para os estudos referentes aos espaços de cineclube e do sujeito participante desse 

acontecimento a partir dos referencias teóricos bakhtinianos. 
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Na indústria de alimentos e química, a demanda por ácido propiônico tem aumentado nos 

últimos anos. Atendendo aos princípios da Química Verde, processos fermentativos   

utilizando matérias-primas renováveis tem atraído atenção para uma produção sustentável 

de ácido propiônico. Atualmente, esse ácido é obtido por síntese química a partir de 

matéria-prima derivada do petróleo, o que causa preocupação devido aos impactos 

ambientais. Esse trabalho teve por objetivo estudar a cinética da fermentação propiônica 

usando permeado de leite desnatado como fonte principal de carbono e  

Propionibacterium frendenreichii. O experimento foi realizado a 30°C por 120h em 

triplicata em erlenmeyers contendo 65g/L de permeado de leite desnatado e 40g/L de água 

de maceração de milho e carbonato de cálcio respectivamente. A cada 24h foram retiradas 

amostras para análises de acidez total titulável, pH e lactose, e nos tempos de 0 e 120h 

para contagem celular, sendo o plaqueamento realizado em ágar lactato em anaerobiose. 

Observou-se que a acidez aumentou de 0,10 g/L para 0,23 g/L, houve declínio do pH de 

6,26 a 5,45 e da concentração de lactose, de 33 para 22 g/L, em 120h de fermentação. 

Pode-se observar um crescimento total de bactérias propiônicas no processo fermentativo 

de 7,77 para 9,2 Log UFC.mL-1. Conclui-se então que o permeado de leite desnatado pode 

ser utilizado como fonte de carbono na fermentação propiônica, sendo uma alternativa de 

aproveitamento para esse subproduto da indústria de laticínios.  
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A secagem convectiva é um dos métodos mais antigos e usados no processamento 

de alimentos, especialmente de frutas de alta perecibilidade, como o morango. Diante 

disso, o objetivo deste estudo foi avaliar a cinética de secagem de cubos de morango em 

duas temperaturas do ar de secagem. Os morangos tiveram a pele removida e foram 

cortados em cubos de 10 mm de aresta. As amostras foram inseridas em um secador de 

túnel, com fluxo de ar paralelo a 2,0 m s-1 e 50 ou 60°C, com massa monitorada durante 

os experimentos de secagem. As secagens foram interrompidas quando as amostras 

apresentaram teor de umidade próximo a 20% b.u. O teor de umidade das amostras foi 

determinado pelo método gravimétrico da. A atividade de água (aw) das amostras foi 

determinada em um higrômetro. A razão de umidade foi calculada pela razão da massa 

no tempo t pela massa no tempo inicial. A difusividade efetiva da umidade (Deff) foi 

estimada pela segunda lei de Fick. Os morangos frescos e secos a 50 e 60°C apresentaram 

teores de umidade de 91,57±0,82; 20,24±0,12 e 20,45±0,14% b.u., respectivamente, e aw 

de 0,986±0,001; 0,574±0,002 e 0,572±0,003. A redução da aw retarda a taxa de 

deterioração no produto. As secagens a 50 e 60°C demandaram 180 e 150 min, e 

apresentaram Deff de 3,699×10-10 e 4,751×10-10 m2 s-1, respectivamente. A maior 

temperatura reduziu o tempo de secagem em cerca de 16%. O aumento da temperatura 

do ar de secagem promove maior força motriz para a transferência de calor e de massa, 

resultando em maior Deff e menor tempo de secagem. Com isso, o aumento da temperatura 

reduziu o tempo de secagem. A secagem apresentou um grande potencial para contribuir 

com a conservação dos morangos, mediante a redução da aw. 
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 A cor é uma propriedade organoléptica da madeira influenciada por fatores 

genéticos, ambientais e silviculturais, no qual pode variar dependendo das características 

físicas, químicas e anatômicas, ou até mesmo entre espécies e no interior de um mesmo 

indivíduo. Á vista disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a coloração natural 

da madeira de Jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret) no sentido longitudinal do 

fuste. Para isso, foram obtidas três amostras nas posições a 0 (base), 25, 50, 75 e 100% da 

altura comercial do fuste. Os dados foram obtidos no departamento de Ciências 

Agronômicas e Florestais da Universidade Federal do Semi-Árido, Campus Mossoró. Os 

parâmetros colorimétricos analisados foram L*, a*, b*, h, e C, em que, empregou-se um 

colorímetro portátil do tipo CR-410 associado ao sistema CIELAB 1976 para obtenção dos 

seus respectivos valores, no qual, realizaram-se três leituras em cada amostra referentes às 

suas posições ao longo do fuste. Dentre os parâmetros avaliados, verificou-se que no L* 

(luminosidade), b* (amarelo-azul) e h (ângulo de tinta), a posição 75% do fuste exibiu os 

menores valores médios, diferenciando estatisticamente das demais posições. Na 

coordenada cromática a* (vermelho-verde), não houve variação nas porcentagens 

estudadas, enquanto na variável C (saturação), a posição 0 e 75% não diferiram 

estatisticamente e apresentaram os menores valores médios, tendendo assim, a tons mais 

escuros. De acordo com a literatura, a madeira de Jurema preta enquadrou-se na coloração 

denominada de marrom-escuro. A cor da madeira é vista como uma das propriedades 

organolépticas mais importantes quando se trata de reconhecimento e indicação de uso final 

das espécies florestais, induzindo a valorização das mesmas e auxiliando nos processos de 

fiscalização madeireira. Desta maneira, o estudo indica que houve variação colorimétrica 

ao longo fuste da árvore de Jurema preta, em que apenas o parâmetro a* demonstrou 

homogeneidade. 
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O parasitismo por nematoides é considerado um dos principais fatores responsáveis por 

perdas na produtividade nas lavouras do cafeeiro. O gênero Meloidogyne spp. destaca-se 

como um dos principais, devido sua ampla distribuição geográfica e alto grau de polifagia. 

Técnicas como a análise genômica permitem a identificação e caracterização de genes 

candidatos à resistência a nematoides e oferecem uma alternativa para o seu controle, pois 

podem ser utilizados como marcadores em programas de melhoramento. O presente 

trabalho teve como objetivo utilizar os dados de RNAseq de amostras radiculares de 

clones de C. canephora inoculadas com nematoide, na classificação de reads de RNAseq 

específicos ao nematoide e ao café, por meio do algoritmo Xenome e identificação de 

genes candidatos envolvidos na resposta de resistência da planta ao patógeno. Para as 

análises de classificação utilizou-se dados de RNAseq de amostras radiculares do clone 

14 (resistente) e do clone 22 (suscetível) infectadas e não infectadas por M. paranaenses, 

os RNAs foram extraídos em diferentes dias após a inoculação:  4, 8, 12, 20, 32, 45 dias 

após a inoculação (DAI). Utilizou-se os genomas das espécies de C. canephora e de M. 

incognita como referência para o alinhamento dos reads pelo algoritmo Xenome. Após a 

análise, os reads foram separados em quarto grupos: 1- Reads mapeados no genoma de 

referência do nematoide; 2-Reads mapeados no genoma de referência de C. canephora; 

3- Reads ambíguos e 4-Reads que não pertencem a nenhum dos genomas de referência. 

A análise permitiu observar um maior número de reads mapeados no genoma do 

nematoide aos 8DAI no clone 14, período este, observado em trabalhos anteriores que 

apresenta uma maior reação de hipersensibilidade em reposta a infecção. Observou-se 

ainda uma redução no número de reads mapeados no genoma de C. canephora aos 8DAI 

(clone 14) e 20DAI (clone 22) e um aumento dos reads classificados para o grupo de 

reads que não pertencem a nenhumas das espécies. Comportamento semelhante ao 

observado na análise de qPCR para a expressão diferencial em C. canephora nos 

diferentes DAI pelo nematoide, onde foi possível observar do conjunto total de gene, uma 

queda geral da expressão dos genes nas amostras 14 - 8DAI e 22 - 20DAI. Estudos 

subsequentes de análises de expressão gênica diferencial serão realizadas com o objetivo 

de confirmar os resultados observados in silico neste trabalho e maior compreensão do 

mecanismo que envolve a interação planta-patógeno.  
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Quando se trata da cultura do café o Brasil tem uma posição privilegiada no 

mundo sendo o maior produtor e exportador do grão e o segundo maior consumidor. 

Para garantir a sustentabilidade e a participação no mercado mundial é preciso buscar 

boa produção, e comercialização adequadas, além disso, produtos com qualidade. Este 

Trabalho objetivou em avaliar os tamanhos de grãos de café do grupo “Big Coffee VL”, 

situados em campo experimental da Universidade Federal de Lavras. O experimento foi 

realizado no setor de Cafeicultura da Universidade Federal de Lavras, onde houve a 

seleção das progênies que tinham o maior potencial produtivo, denominadas de 

progênies “elites”. O Delineamento experimental foi o delineamento inteiramente 

casualizado – DIC, onde foram utlizadas 12 progênies “elite”, com 6 repetições. Cerca 

de 100 gramas de frutos de cada progênie foram classificadas de acordo com o tamanho 

do grão. Os dados foram submetidos à análise de variância e agrupados pelo teste de 

Scott-Knott a 5% de significância. Observou-se que existe uma variabilidade genética 

entre as progênies as quais estão segregando para a característica tamanho de grãos, 

podendo-se destacar algumas progênies pelo desempenho superior, pois apresentaram 

maior porcentagem de grãos graúdos e menores porcentagem para médios e miúdos. 

São elas M20, M4, G16 e G17. 
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      The development of elite Brazilian soybean cultivars of different maturities has 

challenged breeders due to a high variation in latitude, climate, altitude, soil type, 

management, plant growth habit, stress conditions, resulting in a large genotypes by 

environments interaction. This study aims to evaluate a set of Brazilian commercial 

cultivars, in a series of different seasons, and classify their responses to the key 

environmental covariates for soybean development assisting in the decision making of a 

soybean breeding program. The 55 cultivars were evaluated during the crop seasons 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, and 2019/2020. The experiments were carried out at 

Lavras, Minas Gerais - Universidade Federal de Lavras. The following traits were 

measured number of days to full maturity, and grain yield. Climatological data of total 

precipitation, total insolation, relative humidity, average temperature, average maximum 

temperature, and average minimum temperature (TMIN) were obtained daily. To study 

the influence of climatological variables on phenotypic traits under each phenological 

phase, a full linear regression model was used to adjust all experimental factors and 

climatological variables. It was performed using the Elastic-Net procedure to select the 

covariables. Even though almost all covariates contribution for 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. 
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O coeficiente de rugosidade de Manning (n) é um fator muito importante em design de 

projetos de infraestrutura hidráulica. Uma das dificuldades é estimar seu valor nos locais 

de estudo. O objetivo deste trabalho foi determinar os coeficientes n para o rio Chicllarazo 

na Estação Bocatoma nos Andes do Perú, nos diferentes períodos seco e de cheia. Para 

isso, foram utilizadas informações do projeto de irrigação Rio Cachi – Ayacucho, de 

medições de velocidade com molinete de hélice por dois anos e as características 

geométricas e hidráulicas obtidas do río no trecho (área úmida, raio hidráulico, 

declividade, vazão) que descrevem a fórmula de Manning. Já tendo a curva de ajuste 

potencial da curva chave nível da água h - vazão com coeficiente de correlação r=0.99 y 

as características do rio, se obteve uma curva de ajuste potencial de nível da água h - 

coeficiente n com um coeficiente  correlação r=0.90, em que ambos (h, n) variam 

inversamente, e que está de acordo com a teoria da fórmula de Manning que para vazão 

mínima o coeficiente n é maior porque há mais obstrução à circulação de água tanto no 

leito quanto no interior das margens do rio, e para vazão máxima o coeficiente n é menor. 

Para projetar obras hidráulicas para um mesmo trecho do rio esse coeficiente n não é 

único no tempo e deve ser estimado de acordo com o nível da água no período seco o de 

cheia. 

Instituição de fomento à pesquisa: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES  

Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos 
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A coencapsulação de compostos bioativos (sistema de encapsulação envolvendo mais 

de uma substância bioativa) tem se tornado uma abordagem promissora para o 

desenvolvimento de produtos funcionais. As antocianinas extraídas de cascas de uva são 

compostos bioativos bastante aplicados em processos de encapsulação. Assim, um 

estudo de interesse consiste na coencapsulação das antocianinas junto a outro composto 

bioativo. Como exemplo, pode-se citar o α-tocoferol (α-T), que combinado às 

antocianinas pode conferir uma maior estabilidade às mesmas. Diante do exposto, este 

trabalho teve como objetivo realizar a coencapsulação de antocianinas extraídas de 

cascas de uva e α-T por meio da técnica de spray drying. As antocianinas foram 

extraídas de cascas de uvas tintas (Vitis vinífera var. Syrah) utilizando água acidificada 

com ácido cítrico (2,0%, m/v), e o extrato obtido foi homogeneizado com goma arábica 

(20%), Tween 80 (0,2%) e α-T, sendo este último adicionado em concentrações de zero 

a 2,0% em relação à emulsão total. Foram avaliados o teor de antocianinas (método do 

pH único) e a higroscopicidade das partículas (armazenamento de pequenas amostras 

em ambiente com umidade relativa de 75%, a 25 °C por 15 dias). Os dados obtidos 

demonstraram efeito antagônico entre teor de α-T e antocianinas, bem como entre teor 

de α-T e higroscopicidade, o que pode estar relacionado à característica higroscópica do 

α-T. Menor higroscopicidade é interessante no que se refere ao armazenamento das 

partículas, uma vez que colabora para maior estabilidade ao longo do armazenamento 

do material. Assim, maior concentração de α-T contribuiu neste sentido. A partir deste 

estudo, foi possível observar que o uso de α-T junto às antocianinas proporcionou 

características interessantes ao material, representando assim uma inovação para o setor 

alimentício no que se refere à obtenção de ingredientes diferenciados e promissores. 
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PALAVRAS-CHAVE: Coesão Referencial. Avaliação seriada. Textos de Opinião. 
 

Este trabalho elege o tema Coesão Textual no Ensino Médio, delimitado na dimensão da 

Coesão Referencial, e propõe analisar textos de opinião produzidos por alunos do Ensino 

Médio em um processo seletivo de larga escala, o Processo 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, sendo cada etapa ao 

final de cada ano do Ensino Médio. Nas duas primeiras etapas são realizadas provas de 

múltipla escolha e redação e na terceira etapa é adotada a nota do Exame Nacional do 

Ensino Médio – Enem. O objetivo deste trabalho é analisar os mecanismos empregados 

por esses alunos para estabelecer a Coesão Referencial em textos de opinião. Entende-se 

que a coesão diz respeito ao conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma 

sentença se liga à sentença que veio anteriormente no texto Halliday & Hasan (1976 apud 

KOCH, 2010, p. 16) e que a coesão referencial trata-se da função pela qual um signo 

linguístico se relaciona a um objeto extralinguístico. Em relação aos procedimentos 

técnicos, prevê-se a realização de uma investigação de cunho teórico, que contemple 

questões ligadas à coesão e à coesão referencial, a partir de Antunes (2005); Koch (2016); 

Marcuschi (2008) entre outros. Soma-se à essa pesquisa, a análise documental, cujos 

textos fazem parte de um corpus de pesquisa referente às produções textuais relativas à 

prova de redação de candidatos do PAS. A abordagem metodológica que norteará este 

trabalho está alicerçada na pesquisa de base qualitativa que busca interpretar os 

mecanismos coesivos com foco no processo de coesão, sem a intenção de utilizar técnicas 

estatísticas. Foi feito um estudo piloto, a fim de mapear as estratégias coesivas 

empregadas pelos candidatos. As análises demonstraram que foram utilizadas diversas 

estratégias para a retomada de referentes ao longo do texto e dentre as utilizadas 

destacam-se: anáforas (encapsuladora, associativa e zero), catáfora, referência exofórica e 

endofórica e expressões nominais.  

KOCH, I. G. V.; A coesão textual. 22. São Paulo: Contexto, 2016. p. 16-19 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. p. 72 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. p. 72  
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 Ao analisar a história ocidental do mundo, o período do colonialismo foi uma 

época marcada pela dominação eurocêntrica. O objetivo deste trabalho é entender como 

o colonialismo se reflete nos dias atuais, principalmente na América Latina, e como o 

conceito de desenvolvimento se relaciona com o mesmo. A metodologia utilizada foi a 

de investigação bibliográfica de autoras e autores, em sua maioria da América Latina, 

que abordam o assunto da ecologia política. As marcas deixadas por esse acontecimento 

refletem nos dias atuais através do pensamento, por meio das percepções de mundo e até 

sobre o que se considera um bem viver. O conceito de decolonialidade mostra que os 

padrões de dominação impostos pela colonização ainda existem e a luta para alterá-los 

permanece. Pode-se falar em quatro tipos de colonialidade: a colonialidade do poder, 

que fala sobre a questão da raça, a do saber, que coloca o conhecimento europeu como o 

conhecimento universal, a do ser que é quando o colonizador tem poder sobre as ações 

do colonizado e, por último, a da natureza que separa o ser humano da natureza. Após a 

Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas (1951) declararam que, para um 

desenvolvimento econômico, as filosofias ancestrais deveriam ser erradicadas dos países 

chamados de subdesenvolvidos. Portanto, a palavra desenvolvimento, dentro do modelo 

hegemônico atual, dá continuidade aos princípios coloniais ao desconsiderar outras 

formas de conhecimento e de pensar o mundo. Portanto, ao distanciar o ser humano da 

natureza, a colonialidade, assim como o desenvolvimento, dão espaço para uma 

exploração da natureza que se preocupa prioritariamente com produtividade e lucros. 
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 A coloração do tomate é um indicativo para os consumidores que os frutos estão 

prontos para o consumo. O amadurecimento pode ser regulado pelo background 

genético e/ou por alelos mutantes. Os alelos de amadurecimento (rin, nor e nor
A
) 

aumentam a vida de prateleira do tomate, no entanto prejudicam a coloração. Desta 

forma procura-se associar estes alelos com alelos de coloração (hp e og
c
) para melhorar 

a cor dos frutos. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito dos alelos rin, nor e 

nor
A
 na coloração dos frutos e os possíveis efeitos de sua associação com o alelos hp e 

og
c
. Utilizaram-se 12 tratamentos com background FloraDade, entre eles quatro 

linhagens: FloraDade-genótipo normal, TOM-559-nor
A
/nor

A
, TOM-613-nor/nor e 

TOM-614-rin/rin  e oito híbridos: F1(TOM-559 x TOM-613)-nor/nor
A
, F1(FloraDade x 

TOM-559)-nor
+
/nor

A
,  F1(FloraDade x TOM-613)-nor

+
/nor, F1(FloraDade x TOM -

614)-rin
+
/rin, F1(TOM -559 x TOM -614)-rin

+
/rin nor

+
/nor

A
, F1(TOM-613 x TOM-

614)-rin
+
/rin nor

+
/nor, F1(TOM-591 x TOM-614)-rin

+
/rin nor

+
/nor

A
 og

c+
/og

c
 e 

F1(TOM-589 x TOM-614)-rin
+
/rin nor

+
/nor

A
 og

c+
/og

c
 hp

+
/hp. O ângulo de 

cromaticidade foi quantificado na epiderme por meio do colorímetro Minolta CR-400. 

Os homozigotos nor
A
/nor

A
, nor/nor, rin/rin e nor/nor

A
 apresentaram ângulos de 

cromaticidade mais elevados, o que indica cores nos tons amarelo-alaranjados. Os 

heterozigotos nor
+
/nor

A
, nor

+
/nor e rin

+
/rin apresentaram ângulos de cromaticidade 

externos similares ao genótipo FloraDade. Os rin
+
/rin nor

+
/nor

A
 e rin

+
/rin nor

+
/nor 

apresentaram ângulos de cromaticidade superiores aos nor
+
/nor

A
, rin

+
/rin e nor

+
/nor, 

indicando tons menos avermelhados. A presença de og
c+

/og
c 

apenas em associação a 

rin
+
/rin nor

+
/nor

A
 não trouxe melhoras ao ângulo de cromaticidade da epiderme, 

relativamente a rin
+
/rin nor

+
/nor

A
. Contudo, o emprego combinado de og

c+
/og

c
 hp

+
/hp, 

no genótipo rin
+
/rin nor

+
/nor

A
 og

c+
/og

c
 hp

+
/hp reduziu o ângulo de cromaticidade. Os 

efeitos deletérios da dupla combinação rin
+
/rin nor

+
/nor

A
 na coloração são similares às 

do heterozigoto simples rin
+
/rin (amplamente empregado em híbridos comerciais), e 

podem ser atenuados pelo emprego simultâneo dos alelos og
c 

e hp na combinação 

rin
+
/rin nor

+
/nor

A 
og

c+
/og

c
 hp

+
/hp. 
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A sazonalidade é um dos principais fatores responsável pela estruturação da 

comunidade vegetal em ambientes que ocorrem inundações sazonais. O objetivo deste 

trabalho é avaliar a estrutura e dinâmica da comunidade vegetal em uma lagoa aluvial 

conectada permanentemente ao rio Pandeiros, durante a estação seca e chuvosa antes do 

descomissionamento da Pequena Central Hidrelétrica Pandeiros. Essa lagoa está situada 

na região Norte de Minas Gerais, onde foram realizadas quatro expedições amostrais, 

duas em 2016 e duas em 2020.  Nessa lagoa foram lançados sete transectos de 30 

metros de comprimento e 1,0 metro de largura, com 15 metros situado no ambiente 

terrestre e 15 no interior da lagoa. Em cada transecto foram lançadas 30 parcelas 

contínuas de 1,0 m², aonde foram obtidos os dados de composição, riqueza, formas de 

vida segundo Raunkier (1934) e cobertura vegetal (%). Avaliamos a normalidade dos 

dados coletados utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Para os dados de cobertura vegetal 

(CV) o pressuposto da normalidade não foi atendido. Dessa forma, visando avaliar a 

variação na CV entre os períodos realizamos o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste 

de Mann-Whitney. Até o momento foram identificadas 67 espécies pertencentes a 54 

gêneros e 28 famílias. As famílias mais representativas foram Asteraceae (9 spp.), 

Fabaceae (8 spp.), Poaceae (7 spp.) e Cyperaceae (6 spp.). Das espécies identificadas, 

apenas a CV de Andropogon bicornis L. e Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 

variaram significativamente (p = 0,032 e p = 0,012 respectivamente) entre as estações. 

A riqueza de espécies variou entre 2016 (65 spp.) e 2020 (29 spp.), no primeiro ano de 

coleta a composição de espécies pouco variou (p = 0,1504) entre a estação seca e 

chuvosa, sendo observado que 76,92% das espécies ocorreram em ambas as estações. 

Em 2020 esse percentual reduziu para 37,93%, entretanto, não podemos afirmar que a 

composição foi diferente entre os períodos, pois a identificação do material botânico 

referente a este período está em andamento. No entanto, os dados obtidos em 2016, 

sugerem que a sazonalidade pouco influencia a estrutura da vegetação na lagoa, devido 

a sua baixa variação hidrométrica. O presente trabalho está sendo realizado com o apoio 

financeiro da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 
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As formigas cortadeiras são insetos herbívoros e exibem comportamento de 

forrageamento. Cortam e transportam fragmentos vegetais para incorporar ao fungo 

simbiótico (Leucoagaricus gongylophorus). Esta atividade ocorre por trilhas quimicas, 

guiadas por feromônio de trilha e trilhas físicas, quando as operárias  limpam a 

superfície do solo por onde passam. Tais trilhas podem apresentar bifurcações a partir 

da trilha principal. O uso das bifurcações amplia a área de exploração de diferentes 

recursos vegetais. No entanto, a atividade de forrageamento é afetada por fatores 

climáticos, como temperatura e umidade. O objetivo deste trabalho foi verificar se o 

número de bifurcações das trilhas de forrageameto da espécie Atta sexdens é 

influenciado pela temperatura e umidade relativa do ar. Foram selecionados 60 ninhos 

em plantio de eucaliptos no bioma Mata Atlântica. O número de bifurcações físicas e 

químicas foi obtido uma vez ao mês, por 8 meses, durante atividade de forrageamento 

(período noturno). Os dados foram submetidos ao ajuste de modelo inflacionado por 

zero, com auxílio do software estatístico R 4.0.2. O número de bifurcações foi 

influenciado somente pela UR. Entre 50 e 90% UR o número de trilhas físicas 

bifurcadas foi menor do que as trilhas químicas. Entretanto, a partir de 95% UR, a 

quantidade de trilhas físicas e químicas se tornam similares. Concluímos que o uso de 

bifurcações diminui com o aumento da UR. As operárias utilizaram mais trilhas 

químicas do que físicas. Este resultado implica no manejo desta espécie, pois entre 50 

e 90% de UR há a redução na área de forrageamento. Para o controle químico esta 

informação pode auxiliar no ajuste do raio de aplicação de iscas formicidas, 

principalmente do método tratorizado, já que a isca é distribuída sem o micro-porta-

isca, revestimento de proteção a umidade, condição climática fundamental no uso 

destes produtos químicos. 
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Física Infantil. 

O presente trabalho é uma pesquisa em desenvolvimento, que compreende as 

infâncias em seu sentido plural, sobre um olhar crítico que se torna possível pelas lentes 

da Sociologia da Infância. As crianças, os sujeitos das infâncias, devem no espaço 

escolar ter acesso a diferentes saberes e culturas, viabilizando a esses sujeitos múltiplas 

possibilidade formativas e transformadoras. As culturas das infâncias, ainda nesse 

sentido chamam atenção para o cuidado em propostas que consigam contemplar e 

possibilitar uma representatividade das infâncias nas abordagens utilizadas, com isso 

algumas inquietações em minha jornada como professor, levaram-me a temática das 

culturas das infâncias sobre a perspectiva étnico-racial.  A Cultural Africana e Afro-

brasileira é um saber que deve ser evidenciado no ambiente escolar desde a Educação 

Infantil, contudo, alguns estudos mostram que nas aulas de Educação Física Infantil 

existem poucas representações dessa temática, inviabilizando o direito das crianças de 

terem acesso a essa cultural que é assegurada por legislações, que por sua vez são 

resultantes de grandes lutas e movimentos sociais. Com essas perspectivas o objetivo do 

trabalho é investigar qual o local da cultura Africana e Afro-brasileira nas aulas de 

Educação Física Infantil, no municio de Lavras- Minas Gerais. Para isso, será utilizado 

o método investigativo de grupos de discussão, compreendendo a relevância e suas 

potencialidades que transcendem ao formato de questionário, como a relevância dessa 

abordagem de pesquisa em pesquisas qualitativas. Por se tratar de um trabalho em 

desenvolvimentos, os resultados da pesquisa ainda não são possíveis de serrem 

apresentados. Contudo, como mostram-se a carência de saberes sobre essa temática em 

alguns trabalhos, apresenta-se a oportunidade de ampliar discussões que viabilizem 

espaços de formação continuada para que contribua para uma contextualizar a temática 

racial nas infâncias. A construção da pesquisa e a revisões de literatura realizada até o 

momento, apontam para as necessidades de se investigar e refletir sobre a representação 

da cultura Africana e Afro-brasileira nas aulas de Educação Física Infantil. 
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 As plantações de árvores brasileiras são as mais produtivas do mundo, o que 

coloca o Brasil como referência mundial não só no quesito produtividade como também 

em sustentabilidade e inovação. Dentre as diversas árvores plantadas no Brasil destaca-

se o cultivo do gênero Eucalyptus, o qual ocupa 73% da área total de floresta plantada 

no país. Para se obter bons planos de manejo é imprescindível que se conheça o 

crescimento da floresta e para esse fim tem-se como uma importante ferramenta os 

modelos de crescimento não lineares, os quais se adequam bem à descrição de 

processos biológicos devido ao seu formato sigmoidal. O objetivo desse trabalho foi 

comparar os ajustes dos modelos não lineares logístico e duplo-logístico com estrutura 

de erros autorregressivos de primeira ordem na descrição do crescimento do diâmetro 

do tronco, em cm, das árvores de Eucalyptus grandis em relação ao tempo, em meses, 

com a primeira observação aferida ao vigésimo primeiro mês do plantio totalizando 25 

observações. As análises foram desenvolvidas no software R, de acesso livre, tendo 

como critérios para avaliar a qualidade dos ajustes o coeficiente de determinação 

ajustado (
2
ajR ) e o desvio padrão residual (DPR), sendo que o modelo duplo-logístico 

com AR(1) foi o que obteve maior aderência aos dados, apresentando maior valor do 
2
ajR  e menor desvio padrão residual. Foi aplicado adicionalmente o teste de razão de 

verossimilhança  indicando que o modelo duplo-logístico com seis parâmetros é 

estatisticamente mais adequado para descrever o crescimento do diâmetro do tronco das 

árvores em estudo, o qual, com base neste trabalho, teve um crescimento máximo de 

10,12 cm. 
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A identificação de polimorfismos de nucleotídeo único pode beneficiar o 

entendimento da diversidade genética entre linhagens de milho e sua classificação em 

grupos heteróticos, contribuindo na orientação de cruzamentos para obtenção de 

híbridos. Na expectativa de reduzir o tempo para obtenção de agrupamentos, um painel 

de SNPs pode tornar a análise mais prática e com retorno mais rápido. Assim, o objetivo 

deste estudo foi comparar o agrupamento baseado em informações de genealogia e 

topcrosses com um agrupamento realizado por meio de genotipagem por SNPs. Foram 

agrupadas 293 linhagens de milho, de acordo com um painel de marcadores contendo 

5252 SNPs. O conteúdo de informação polimórfica (PIC) apresentou média de 0,297. 

Com base na matriz de distâncias genéticas, os indivíduos foram agrupados conforme o 

método hierárquico das médias aritméticas não ponderadas (UPGMA) e análise dos 

componentes principais (PCA), revelando grupos similares, com alto índice de 

correlação cofenética (0,953 e 0,863, respectivamente). Desta forma, os resultados 

demonstraram consistência quando comparados com grupos heteróticos previamente 

estabelecidos com informações de genealogia e topcrosses, podendo a metodologia ser 

aplicada em trabalhos subsequentes.  
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A banana é um fruto originário do sudeste do continente asiático, é uma fruta tropical 

com polpa macia, saborosa e doce. No Brasil existem diversas espécies desse fruto, 

sendo a banana “Prata anã” uma delas. Essa cultivar da banana é muito semelhante com 

a banana “Prata” que é mais conhecida, como sabor e tamanho, e diferenças quanto à 

altura da planta e produtividade. Entender o crescimento da bananeira pode ajudar a 

entender a produtividade dos frutos e os modelos de regressão não lineares podem 

ajudar a entender esse crescimento. O objetivo do trabalho foi estudar a comparação 

entre os modelos Logístico e Gompertz em relação à altura de plantas de bananeira. Os 

dados foram retirados de um estudo realizado na cidade de Jaíba (PERREIRA, et al., 

2000), cidade situada no norte de Minas Gerais e foi extraída altura das bananeiras em 

metros (m) ao longo do tempo em meses, sendo a primeira medida 2 meses após o 

plantio (AP) e a ultima 10 meses após o plantio, totalizando seis medidas. Os modelos 

foram ajustados através do software estatístico R, com a estimação dos parâmetros via 

mínimo quadrado e devido as características dos modelos foi necessário a utilização do 

método de Gauss Newton para aproximação dos parâmetros. Para a escolha do melhor 

modelo, foi utilizado o Desvio padrão residual (DPR), coeficiente de determinação (R²) 

e o critério de informação de Akaike corrigido (AICc). Ambos modelos se ajustaram 

bem aos dados com os resíduos sendo normais, homocedástico e independentes, bem 

como parâmetros significativos e valores de R² maiores que 98%. Para a altura das 

plantas, o modelo Logístico foi o mais adequado apresentando maior valor de R² e 

menores valores de DPR e AICc. Com base nas inferências dos parâmetros do modelo 

mais adequado, o valor assintótico foi de 2,97 m, sendo a aceleração máxima atingida 

aproximadamente no sexto mês após o plantio.  
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 Nas últimas décadas os avanços tecnológicos permitiram observações com alta 

precisão de parâmetros do universo que permitem comparar as predições de modelos da 

Cosmologia, tais como: medidas da densidade de energia, mapeamento da anisotropia na 

Radiação Cósmica de Fundo, detecção de ondas gravitacionais e a primeira observação 

direta da sombra de um buraco negro. A Cosmologia moderna é baseada na teoria da 

Relatividade Geral de Einstein, a qual fornece uma descrição para a gravidade baseada 

na geometria do espaço-tempo e foi confirmada por diversos experimentos desde 1915. 

Apesar desta confirmação, medidas mais recentes e precisas continuam apontando que o 

universo observável é aproximadamente plano e se expande aceleradamente. Esta 

expansão contrária à força gravitacional não está associada a nenhuma força fundamental 

da natureza, sendo descrita pelo modelo cosmológico padrão (ΛCDM) por meio de uma 

constante introduzida nas equações de campo de Einstein. 

 Em nosso trabalho analisamos o modelo gravitacional de Deser-Woodard, que 

modifica minimamente a ação que dá origem as equações de campo de Einstein 

introduzindo um termo não-local da forma 𝑓(⧠−1𝜕𝜇𝑋𝜕
𝜇𝑋). Neste modelo ⧠ = 𝜕𝜇𝜕

𝜇 é o 

operador d’alembertiano e 𝑋 = ⧠−1𝑅, sendo que R  é o escalar de Ricci. Este modificação 

é inspirada por correções da ação efetiva quântica e permite reproduzir os resultados do 

modelo cosmológico padrão sem a necessidade de introduzir a constante cosmológica. 

Para que este modelo esteja de acordo com o modelo ΛCDM na escala cosmológica, a 

função f é determinada a partir da condição inicial de transição do universo dominado por 

radiação para o universo dominado por matéria, o que leva a uma forma exponencial para 

esta função. Atualmente temos aplicado a teoria de perturbações da Relatividade Geral às 

equações de campo do modelo de Deser-Woodard, com o intuito de verificar se este 

modelo fornece resultados em concordância com as medições feitas na escala do Sistema 

Solar. A métrica de FLRW perturbativa varia com o tempo na escala do Sistema Solar, o 

que permite comparar as predições do modelo com resultados experimentais para a taxa 

de expansão do universo e da dependência temporal da constante gravitacional de Newton 

efetiva.  
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Link para o pitch: https://www.youtube.com/watch?v=4VseQRVATZ8&feature=youtu.be 

  A deposição atmosférica é o principal mecanismo através do qual os poluentes 

são removidos da atmosfera e transferidos para a superfície. Assim, o monitoramento 

da composição química da deposição atmosférica é uma importante abordagem para 

avaliar os níveis de poluição atmosférica bem como diferenciar suas influências 

naturais e antropogênicas. Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo é avaliar os 

principais íons presentes na deposição atmosférica total em Lavras, Sul de Minas 

Gerais, bem como identificar suas possíveis fontes. Uma série de 66 amostras foram 

coletadas entre novembro de 2017 e outubro de 2019, com o auxílio de um coletor de 

deposição atmosférica total. Após coleta, foram realizadas medidas de pH e as espécies 

químicas foram quantificadas por cromatografia iônica. Para atender aos critérios de 

qualidade sugeridos pela Organização Mundial de Meteorologia calculou-se o balanço 

iônico e 58 amostras foram validadas. Os valores de pH do conjunto válido variaram 

de 5,52 a 8,46, com média de 5,99 e a maioria das amostras de deposição (98%) foram 

alcalinas (pH> 5,60). O perfil dos íons, em média ponderada pelo volume, foi descrito 

da seguinte forma: Ca2+ (45,5) > Cl- (19,0) > Na+ (16,5) > NH4
+ (14,3) > Mg2+ (12,7) > 

NO3
- (9,4) > K+ (5,4) > F- (3,9) > SO4

2- (3,8) > HCO2
- (1,9) > C2H3O2

- (1,4) > C2O4
2- 

(1,2) > H+ (0,8) µmolL-1. Ca2+ foi a espécie predominante, responsável por 33% da 

distribuição total das espécies iônicas. Além disso, todas as amostras apresentaram 

fator de neutralização superior a 1, com valor médio de 7,7. Nessa perspectiva, o 

precursor da neutralização da acidez associado à espécie Ca2+ foi responsável por 66% 

do processo de neutralização. A fim de identificar as possíveis fontes para as espécies 

iônicas foi aplicada a Análise de Componentes Principais, que produziu cinco 

componentes principais significativos, explicando 87% da variação total dos dados. 

De forma geral, a análise sugeriu cenários diferentes para as fontes: solo, atividade 

agrícola, fabricação de cimento, processos de neutralização da atmosfera, emissões de 

NOx e SOx e possivelmente uma fonte fotoquímica de ácidos carboxílicos e amônia 

que será investigada futuramente. Esse estudo também pretende aplicar métodos 

estatísticos multivariados, como a matriz de fatoração positiva, a fim de identificar e 

quantificar as contribuições das fontes para os íons presentes na deposição atmosférica. 
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Drosophila suzukii, popularmente conhecida como mosca da asa manchada, é 
uma espécie exótica responsável por grandes perdas econômicas no Brasil e no mundo. 
Seu controle é normalmente feito através de inseticidas sintéticos. Todavia, o uso 
prolongado e/ou indiscriminado dessas substâncias pode selecionar indivíduos 
resistentes bem como contaminar a água e o solo, colocando em risco a saúde humana. 
Nesse sentido, óleos essenciais (O.E.), caracterizados como misturas de terpenos e 
fenilpropanoides, se destacam como substâncias alternativas para o controle desta 
espécie. O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade do O.E. de noz-moscada sobre 
D. suzukii. O material vegetal foi obtido comercialmente em Lavras-MG e o O.E. 
extraído por hidrodestilação em um aparelho de Clevenger modificado, por duas horas. 
O O.E. teve sua composição química determinada por GC/MS e GC/FID. A toxicidade 
foi avaliada a partir da construção de uma curva dose-resposta. Foram utilizadas as 
concentrações de O.E. de 0,1; 1; 5; 10; 15; 20; 30; 50 e 100 μL mL-1 em solução aquosa 
de DMSO a 2% v/v contendo açúcar a 20% m/v. Foram adicionados 2 mL de solução 
em roletes de algodão e estes foram acondicionados em frascos de vidro com volume de 
200 mL vedados com esponja. Em cada concentração foram feitas 4 repetições, nas 
quais foram adicionados 25 insetos adultos. O experimento foi mantido em câmara 
B.O.D. a 25 °C, fotoperíodo 12:12h. A mortalidade foi avaliada após 24 horas. Os 
componentes majoritários encontrados no O.E. foram sabineno (49,22%), α-pineno 
(13,81%), β-pineno (10,75%), limoneno (10,15%) e terpinen-4-ol (5,00%), além de 
outros compostos minoritários. O O.E. de noz-moscada mostrou-se promissor para o 
combate à referida praga, apresentando valores para CL50 de 26,5; CL90 de 52,3 e CL95 de 
63,4 μL mL-1. Frente aos resultados obtidos, a utilização do O.E de noz-moscada para 
obtenção de novos produtos de ação inseticida é bastante promissora.
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As doenças causadas por organismos transmissíveis por vetores são ainda hoje responsáveis            
por mais 700 mil mortes por ano em todo mundo. As populações mais atingidas por essas                
enfermidades são aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade. Algumas doenças como            
Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela, Malária, Leishmanioses e Chagas são de difícil            
controle devido ao fato de terem a presença vetores em seus ciclos. Ademais a utilização de                
inseticidas químicos vem se tornando um problema, devido à resistência adquirida pelos            
insetos devido à alta frequência de uso destes. O presente trabalho tem como objetivo testar               
componentes presentes no xarope de café com potencial inseticida para Aedes e Lutzomiya.             
Serão estabelecidas criações de Aedes e de Lutzomiya para os testes de dosagem e de melhor                
desempenho do componentes do xarope de café, sendo as primeiras criações estabelecida na             
Universidade Federal de Lavras. O xarope será obtido por meio de prensagem ou extração de               
grãos de café que são considerados defeituosos, que seriam descartados, o que geraria uma              
perda de mais de 450.000 toneladas por anos. A partir dos compostos obtidos do xarope de                
café poderemos testar como inseticidas nas fases de adultos, pupa, larva e nos ovos.              
Considerando a busca por produtos naturais para substituir produtos sintéticos, o presente            
trabalho irá trazer além de benefícios para o meio ambiente, também trará benefícios para              
sociedade e para os produtores de café, que não terão mais os grandes prejuízos com o                
descarte do café. 
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As pesquisas sobre a temática do empreendedorismo são amplas e têm seu devido 

destaque no campo organizacional. Contudo, os estudos sobre a temática no domínio da 

administração pública são escassos. Isto porque, conforme as evidências demonstradas 

por diversos estudos, os interesses públicos mudam ao longo do tempo, além do fato de 

que o setor público é naturalmente complexo e formado por estruturas burocratizadas. 

Dessa forma, o empreendedorismo público é um conceito intrincado e ainda difícil de 

ser conceituado. No entanto, algumas experiências em torno deste fenômeno revelam 

que o empreendedorismo público consiste em um processo de incorporação de 

melhorias tanto nos processos administrativos como nos serviços ofertados aos usuários, 

integrando ações e compartilhamento de recursos entre Estado, mercado e sociedade, a 

fim de explorar potenciais oportunidades que possam gerar valor público. Diversos 

estudos apontam que o empreendedorismo público ainda é um conceito em formação 

que requer investigações mais específicas quanto a sua evolução teórica e processual. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliométrica acerca 

do empreendedorismo no setor público com o intuito de verificar a evolução da 

produção científica internacional. Para tanto, realizou-se uma busca dos artigos 

publicados no Sistema de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) que 

estão disponíveis na base de dados da Scopus, visto que a instituição de ensino superior 

cujas autoras deste estudo possuem vínculo, disponibiliza o acesso aos periódicos 

anexados ao sistema. O estudo demonstra a necessidade de ampliar e desenvolver novas 

investigações sobre o empreendedorismo público, identificando potenciais lacunas a 

serem preenchidas. A análise revela que o empreendedorismo no setor público ainda 

não é uma temática consolidada na literatura científica internacional, isto porque o 

campo ainda é disperso e emergente. Existem poucas publicações na área, bem como 

autores dedicados a tal temática. Além do fato de que a maioria dos estudos voltados 

para o empreendedorismo no setor público são definidos como estudos de caso, o que 

demonstra fragilidade conceitual em torno da temática. Por fim, espera-se que com os 

dados encontrados, o estudo possa auxiliar os pesquisadores e gestores públicos na 

condução de suas investigações, bem como na identificação de oportunidades de novas 

trilhas de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento teórico do campo. 
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Comportamento alimentar é definido como todas as formas de convívio com o alimento 

(CARVALHO, 2013). São vários os motivos que definem a escolha alimentar dos 

indivíduos. Estes motivos podem explicar porque as escolhas alimentares variam ao longo 

do tempo entre pessoas. O objetivo da pesquisa é compreender de que maneira o evento 

da gravidez é influência de alterações do comportamento alimentar. Para esta pesquisa 

foi escolhida a abordagem qualitativa, através de entrevistas em profundidade com 

mulheres grávidas. O número de entrevistadas foram nove, a escolha do número foi por 

acessibilidade e o fechamento da amostra por saturação. Para a entrevista foi elaborado 

um roteiro semi-estruturado. As entrevistas foram gravadas e registradas na íntegra. Para 

a análise dos dados foi utilizado a Análise de Conteúdo de Bardin (2016). A idade 

gestacional das entrevistadas variou de 12 semanas a 33 semanas. Foram analisadas três 

categorias a priori e uma a posteriori – Orientações de Saúde. A categoria de análise 

Comportamento Alimentar foi dividida em três temas principais: Crenças, Sentimentos e 

Práticas. As entrevistadas relatam sentir-se bem ao buscar uma alimentação mais saudável 

na gravidez, por acreditarem ser o ideal para o bebê. Os resultados desta pesquisa mostrou 

que as mulheres não acreditavam nos desejos alimentares, relatando apenas vontades e 

não desejos. O ganho de peso e a qualidade da alimentação mostrou-se como preocupação 

central acerca do desfecho da gravidez, tanto para a saúde da mãe como para o bebê. Em 

nossos achados, as mulheres idealizaram um modelo de alimentação saudável para a 

gravidez, no qual priorizava frutas e legumes e alimentos açucarados e fritos deveriam 

ser evitados. Concluímos que a vontade de ter uma gravidez considerada saudável para o 

bebê foi fator determinante na alteração do comportamento alimentar das gestantes.  

 

380



 

      Concentrações de sacarose no crescimento lento de Passiflora gibertii 

      Beatriz Garbim Veronese1; Renato Paiva1; Diogo Pedrosa Corrêa da Silva1; 

Michele Valquíria dos Reis2 

1 Departamento de Biologia – 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 

biaveronese2@gmail.com, renpaiva@ufla.br, pedrosacorrea@yahoo.com.br, 

mvreis@yahoo.com.br 

Mestrado no Programa de Pós-graduação em Agronomia/ Fisiologia Vegetal - UFLA 

Local de realização da pesquisa: Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas 

 

Palavras-chave: Conservação in vitro, armazenamento, potencial osmótico. 

Link para o pitch: https://youtu.be/1YnQ6dogtl8 

 

      A cultura do maracujazeiro sofre pela recalcitrância e perda de viabilidade de suas 

sementes após o armazenamento e, nesse sentido, a conservação ex situ de plântulas se 

torna uma alternativa de preservação, principalmente de espécies nativas como a 

Passiflora gibertii. O crescimento lento é uma das técnicas de conservação in vitro que 

visa aumentar o tempo de armazenamento via redução do metabolismo, por meio de 

modificações nas condições de cultura. Desse modo, objetivou-se estudar a influência 

de concentrações de sacarose no crescimento lento de P. gibertii. Para isso, utilizou-se 

segmentos nodais de aproximadamente 1 cm, que foram desinfestados e, 

posteriormente, inoculados em meio MS contendo 5, 10, 20 ou 30 g L-1 de sacarose, 

além do tratamento controle, sem sacarose. Os tubos foram mantidos em sala de 

crescimento, com fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 25 ± 1 ºC, durante 6 meses. 

Após esse período, avaliou-se a sobrevivência, número e comprimento de brotos e 

raízes, número de gemas, número de folhas e índice de senescência. Os tratamentos com 

sacarose apresentaram maior taxa de sobrevivência (69%) do que o controle, e o índice 

de senescência foi maior com 30 g L-1 de sacarose (34%). Houve diferença significativa 

no comprimento de brotos e raízes, com os menores e maiores valores no controle e 20 

g L-1 de sacarose, respectivamente. Tendo em vista os principais objetivos do 

crescimento lento, pode-se concluir que a dose de 20 g L-1 foi a pior, pois levou ao 

maior desenvolvimento das plântulas. Além disso, a sobrevivência e senescência devem 

ser considerados para a escolha da concentração menos prejudicial. Como o controle 

apresentou menor sobrevivência e 30 g L-1 o maior índice de senescência, recomenda-se 

o uso de 5 ou 10 g L-1 de sacarose para o crescimento lento de P. gibertii por 6 meses. 

 

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, 

CNPq e FAPEMIG. 

381



 

 

Condições de Produção e Competência Discursiva: Um estudo 

sobre a contradição no Discurso da Violência 

Luiz Guilherme Esteves da Silva1, Márcio Rogério de Oliveira Cano2 

1Departamento de Estudos da Linguagem – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

2Departamento de Estudos da Linguagem – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

luiz.silva12@estudante.ufla.br, marciocano@ufla.br

Palavras-chave: Discurso da Violência, Contradição, Competência Discursiva, 

Condições de Produção, Sujeito. 

 

 O trabalho proposto é uma abordagem da Análise do Discurso de linha e ancora-

se, principalmente, nas discussões de Dominique Maingueneau, sendo fruto de 

pesquisas que se encontram nos estudos do GPLPD-UFLA (Grupo de Pesquisa Leitura 

e Produção de Discursos). Diante de uma sociedade permeada por situações violentas, 

tanto no que concerne aos atos físicos quanto às formas que se ligam a dimensões 

verbais, como ataques motivados por descriminações, constroem-se maneiras de 

combate e atenuações dessa mesma violência. Assim, acreditamos que a constituição do 

discurso da violência passa por um caminho contraditório, pois, ao mesmo tempo em 

que os sujeitos se empenham em opor-se à violência, eles são, em certa medida, 

produtores dela. Nossa hipótese se baseia na afirmação de que todo discurso possui uma 

competência discursiva, nos moldes propostos por Maingueneau (2008), e que, dentro 

dela, há um conjunto de semas que o possibilitam e que designam também os seus 

contrários. Desse modo seria possível compreender como se dá a contradição dentro de 

um discurso da violência. Ademais, acreditamos também que a forma como o discurso 

se estrutura tem por base a sua historicidade, os moldes sociais e psicológicos que o 

sustentam no decorrer do tempo. Nesse viés, para amparar esses pressupostos, 

tomaremos os estudos das Condições Sócio-históricas de Produção dos Discursos, 

levando em consideração os trabalhos de Orlandi (2015) e Courtine (2014). Por 

conseguinte, faz-se necessária uma discussão sobre o modo como o sujeito se constitui e 

produz o seu dizer em determinação da competência discursiva e em certas condições 

de produção. Nesse sentido, Orlandi (2015) também nos servirá de base para discutir 

sobre o sujeito discursivo. Além dos teóricos citados, traremos para a discussão 

Muchembled (2012), Michaud (1989), Odália (2012) para a abordagem do discurso da 

violência. O corpus constituído é proveniente de uma postagem da rede social Facebook 

de um bispo católico que trata sobre um aborto e sobre um estupro sofrido por uma 

criança de dez anos. A maneira como o bispo constrói o seu discurso, que pretende ser 

uma forma de combate à violência, concebe um discurso da violência que se orienta por 

questões ligadas a marcas de historicidade, percebidas através das condições sócio-

históricas de produção. A competência discursiva, por sua vez, permite observar como é 

possível dizer de maneira contraditória dentro de uma mesma formação discursiva.  
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Abstract. The Brazilian educational scenario proposes new trends of curriculum 

studies, and even dealing with school contents and methods of pedagogical work, we 

still have horizons to conquer. The expansion and flexibility of the curriculum is in the 

implementation of the subjects which must be interdisciplinary, as they are sometimes 

characterized, as unifiers of themes. Thus in such a case, the interdisciplinary driving 

does not lead to the addition or juxtaposition of two domains, but to the replacement of 

an action for the construction of a field. Therefore, it is not to join the contents of the 

contributory subjects as an eclectic cluster of data, or to subordinate the didactic to 

these subjects or to another predominant application among them, but objectively link 

the contents to life at a whole. Thus, this study aims to report the interdisciplinary 

activity with the topic "Knowing the Americas", developed during the months of May, 

June and July of 2015, at the state school Cerrado do Rosário in the town of Itumirim 

MG state. 

Keywords: Interdisciplinarity. Interdisciplinary curriculum. Interdisciplinary practices. 

 

Resumo. O cenário educacional brasileiro propõe novas tendências de estudos 

curriculares, e mesmo tratando de conteúdos escolares e metodologias de trabalho 

pedagógico, ainda temos horizontes a conquistar. A expansão e flexibilidade do 

currículo está na concretização das disciplinas ser interdisciplinares, como são 

qualificadas às vezes até como unificadora de temas. Sendo assim em tal caso, a 

condução interdisciplinar não conduz a adição ou justaposição de dois domínios, mas a 

substituição de uma ação para a construção de um campo. Portanto, não se trata de 

juntar os conteúdos das disciplinas contributivas como um amontoado eclético de 

dados, nem de subordinar a didática a essas disciplinas ou a uma outra aplicação 

predominante entre elas e sim interligar objetivamente os conteúdos para vida num 

todo. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo relatar a atividade interdisciplinar 

com o tema “Conhecendo as Américas”, desenvolvida durante os meses de Maio, 

Junho e Julho do ano de 2015, na Escola Estadual Cerrado do Rosário em Itumirim 

Minas Gerais, Brasil. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Currículo interdisciplinar. Práticas 

interdisciplinares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O cenário educacional brasileiro aponta novas tendências de estudos 

curriculares, e mesmo tratando de conteúdos escolares e metodologias de trabalho 

pedagógico, não apresenta propriamente como uma teoria do currículo e, talvez por isso, 

não costuma ser referida nos planos que hoje tratam desse campo. (MOREIRA, 2006).  

 E segundo Astolfi, et al (2012) todo modelo de intervenção didática baseada em 

estudos curriculares deve-se caracteriza-se por um conjunto de procedimentos 

pedagógicos. E estes correspondem uma escolha de hipóteses de aprendizagem, de 

valores e de finalidades no interior das quais se inscreve toda instituição escolar. A 

associação entre currículo escolar e mundo produtivo não é nova na história das ideias 

educacionais.  

 No entanto, a partir da década de 1970, a presença cada vez mais de tecnologias 

na vida social tem dado novo alento à teoria. Por outro lado, a escola precisa preparar 

seus alunos para um mundo cada vez mais conectado e diversificado. (FAZENDA, 

2014).  

 Com isso, na execução do trabalho didático, o professor está sempre se 

deparando com a necessidade de definir as técnicas que irá utilizar para desenvolver os 

conteúdos de seu programa de ensino. Essa é uma tarefa tão inerente ao trabalho docente 

que é com em todos os graus de ensino. (FREIRE, 2001).  

  Para FAZENDA (2014) a didática se constrói em diversas disciplinas, “se 

constrói por uma síntese de diversos subsídios vindos de diferentes campos com os 

quais ela tem relação interativa, mas também com autonomia”, e cujos empréstimos 

devem se efetuar segundo” um movimento ascendente e não descendente”. Assim é 

próprio das didáticas das disciplinas ser interdisciplinar, como são qualificadas as vezes 

até como unificadora de temas.  

 Sendo assim em tal caso, a condução interdisciplinar não conduz a adição ou 

justaposição de dois domínios, mas a substituição de uma ação para a construção de um 

campo. Portanto, não se trata de juntar os conteúdos das disciplinas contributivas como 

um amontoado eclético de dados, nem de subordinar a didática a essas disciplinas ou a 

uma outra aplicação predominante entre elas e sim interligar objetivamente os 

conteúdos para vida num todo.  

 Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo relatar a atividade interdisciplinar 

com o tema “Conhecendo as Américas”, desenvolvida durante os meses de maio, junho 

e julho do ano de 2015, na Escola Estadual Cerrado do Rosário em Itumirim MG. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

2.1. Instituição de realização da atividade  

A Escola Estadual Cerrado do Rosário, é uma instituição pública coordenada pela 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais / Superintendência Regional de 

Ensino de São João Del Rei, está localizada no Distrito do Rosário, município de 

Itumirim MG, Brasil, à aproximadamente 30 Km da Universidade Federal de Lavras 

UFLA, oferece ensino fundamental I e II (1° ao 9 ° ano).  
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2.2. Procedimentos gerais da Atividade 

 

2.2.1 Tema Baseado no Currículo Básico Comum de ensino (CBC) MG de Ciências e 

Geografia foi delimitado o tema da atividade em comum acordo dos alunos, professores 

e direção.  

 

O tema abordado foi “ AS AMERICAS”.  As atividades desenvolvidas constituem em 

aulas, debates, apresentações e atividades práticas que utilizaram essas técnicas como 

veículo de representação e apresentação dos elementos cotidiano, assim como para 

abordar conceitos e conhecimentos de Ciências, Matemática, Geografia, Artes, Inglês, 

Educação Física e História. Foram utilizadas diversas técnicas que apesar de suas 

particularidades possuíam o mesmo objetivo geral, transmitir conceitos e difundir o 

conhecimento sobre as Américas e seus habitantes.  

 

Aulas 1 a 3 – Em Ciências e Ed. física foram levantados conceitos de nutrição. 

Reconhecimento dos nutrientes, e suas propriedades, construção de pirâmides 

alimentares com recorte de folhetos de supermercado, utilizando matemática para 

calcular custos dos produtos em Geografia e História para definições de origem e 

produção, e mercado, nacional e internacional.  

Aulas 4 a 6 - Em Ciências, Geografia e Historia foram discutidos os seguintes textos da 

Revista Mundo /Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Obesidade, Emancipação 

pelo corpo, Distúrbios Alimentares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pirâmide com os alunos 

 

 

Figura 1: Pirâmide Alimentar  
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Aulas 7 a 10 - Em Ciências, Geografia, Artes e Educação Física foram discutidos temas 

de saúde e questões sociais ligadas a alimentação.  

Aulas 10 a 13 - Feira de apresentação para toda a escola. Distribuição de alimentos 

característicos de regiões das Américas, idiomas, mercado de alimentos e informações 

nutricionais. Leitura de texto “As Américas” (Pablo Neruda), caracterização dos espaços 

físicos e figurino (subdivisão das Américas).  

 

 

                                    Figura 3: Painel de recepção da Feira  

 

 

Figura 4: Exposição feita pelos alunos na Feira. 

 

As atividades desenvolvidas foram elaboradas coletivamente onde fomos capazes de 

partilhar o nosso domínio do saber visando a interação dos alunos com os conteúdos em 

comum discussão entre as disciplinas, ao final realizamos uma coleta de dados onde 

foram destacados os pontos positivos e negativos das atividades. 

 Não se trata de defender que, com a interdisciplinaridade se alcançaria uma 

forma de anular o poder que todo saber implica, mas de acreditar na possibilidade de 

partilhar o poder que se tem, ou melhor, de desejar partilhá-lo. A abordagem 

interdisciplinar, como proposta de revisão do pensamento positivista na educação, está 

fortemente presente nas atuais correntes, tendências e concepções teóricas refletoras 

sobre o fenômeno da aprendizagem.  
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 Contudo, para Fazenda (2005), o trabalho interdisciplinar não se ensina, nem se 

aprende, ou seja, vivencia-se, constrói-se, pois o que caracteriza um trabalho 

interdisciplinar é a busca, a pesquisa e a ousadia em romper os limites das fronteiras 

estabelecidas entre as várias áreas de conhecimento, entretanto, respeitado cada área 

onde na construção interdisciplinar estes campos de conhecimentos não se anulam, nem 

desapareça, contudo estabelecem um diálogo dialético respeitado a especificidade do 

regimento epistemológico de cada área do saber.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A experiência com a atividade interdisciplinar possibilitou algumas reflexões 

acerca deste processo vivenciado pelos professores e estudantes, 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 

interdisciplinaridade 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.  

 O seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência de uma realidade global, 

que se insere nas experiências cotidianas do aluno, do professor e da comunidade e que, 

na teoria positivista era fragmentada. A correlação do cotidiano com a escola tornou-se, 

nos últimos anos, o objetivo da interdisciplinaridade que se traduz, na prática, por um 

trabalho coletivo e solidário na organização da escola. Enfim, muitas são as 

possibilidades quando se trata de interdisciplinaridade, não há fórmulas mágicas a seguir 

e os caminhos na busca da interdisciplinaridade 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 interdisciplinaridade sejam trilhados conscientemente. 
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 O Coronavírus–COVID-19 têm apresentado rápido contágio entre os indivíduos 

e alta taxa de morbidade na população humana, sendo mais susceptíveis em crianças, 

idosos e pessoas com problemas respiratórios. A compreensão sobre as formas de 

transmissão e acometimentos em animais de companhia ainda são considerados 

desconhecidos. Entretanto, vários relatos surgiram a respeito de animais transmitirem e 

serem positivos, todavia, ainda não foi comprovado cientificamente essa infecção nos 

animais. Desta maneira, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o conhecimento de 

tutores sobre o COVID-19 em animais de companhia. O trabalho consiste na aplicação 

de questionário online (plataforma Google Forms), para a população residente na região 

centro-oeste do território brasileiro, sendo que, o mesmo contempla questões sobre 

dados pessoais, alimentos fornecidos ao animal, forma de alimentação, outros alimentos 

fornecidos, se o animal pratica algum exercício, comportamento ingestivo, alterações 

comportamentais, conhecimento do tutor sobre contágio do COVID-19 pelos animais, 

formas de higienização dos pets, comportamento dos tutores com seus animais durante o 

período de quarentema para o COVID-19, dentre outras. Participaram do experimento 

128 pessoas residentes na região centro-oeste do Brasil, dentre essas, foram retiradas 

duas pessoas por não criarem cães ou gatos em seus domicílios. Para todas as variáveis 

avaliadas sobre o conhecimento de tutores de cães e gatos em relação ao COVID-19, 

obteve-se diferença significativa (p<0,05) no teste de qui-quadrado. A espécie animal 

preferencialmente criada por tutores da região centro-oeste são cães (73,4%), seguido 

por cães e gatos (18,8%), e posteriormente apenas gatos (7,8%). De acordo com os 

tutores, 80,5% afirmaram que os animas apresentam raça definida. Quando 

questionados em relação ao conhecimento se os animais podem se infectar e transmitir o 

vírus, observou-se que 57,8% alegam que os animais não se infectam e 61,7% que os 

mesmos não podem transmitir o vírus. Avaliando-se o conhecimento da existência de 

vacina, tratamento para animais, 64,8% afirmaram ter conhecimento, sendo que, 95,3% 

têm ciência que a vacina utilizada para o tratamento em animais não pode ser utilizada 

em humanos. Sobre o conhecimento em relação ao acometimento do COVID-19 em 

animais, a maioria dos entrevistados (68,8%) afirmaram que o mesmo não pode ser 

transmitido. A população da região centro-oeste do Brasil apresenta conhecimento em 

relação ao COVID-19 em animais. Entretanto, é necessário disseminar com maior 

intensidade as informações sobre o mesmo a fim de aumentar o conhecimento de forma 

geral.
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 Na educação física escolar existe um contexto histórico que revela pouca 

diversificação dos conteúdos abordados pelos professores no contexto da docência. 

Diante disso, é notório um grande predomínio no ensino de esportes tradicionais nas 

aulas, sendo eles, principalmente: futebol, handebol, vôlei e basquete - o que chamamos 

no interior do campo investigativo e pedagógico de "quarteto fantástico". Assim sendo, o 

objetivo dessa pesquisa será oferecer uma ‘oficina’ de futebol americano (FA) para 

estudantes de educação física que participam do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID). Para isso, utilizaremos dos conceitos da pedagogia do 

esporte, para planejar, organizar, sistematizar, executar e avaliar os processos de 

intervenção, ensino e vivência do FA na escola. Além disso, essa oficina abordará outras 

questões relacionadas à essa prática, como aspectos históricos, problematizações raciais 

e de gênero, buscando oferecer possibilidades para ensinar significativamente tal 

modalidade esportiva na escola. Posteriormente, analisaremos de maneira qualitativa os 

material empírico produzidos com os estudantes, que serão: relatos escritos, orais e 

demais observações. Como resultado, esperamos ampliar os territórios formativos dos 

futuros professores, apresentando o futebol americano como uma possibilidade 

pedagógica de ensino-aprendizagem, rompendo com o tradicionalismo existente no 

ambiente escolar, em que se privilegia apenas as modalidades esportivas convencionais. 
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RESUMO  

 

O propósito da alfabetização é que as crianças compreendam o sistema de leitura e 

escrita, de forma autônoma e contínua. Pesquisas recentes nesta área vêm enfatizando a 

importância das habilidades metalinguísticas para promover o sucesso na aprendizagem 

inicial da leitura e escrita, a alfabetização, principalmente relacionado à habilidade da 

Consciência fonológica, que tem se tornado um grande aliado dos professores 

alfabetizadores. O presente estudo, realizado através da revisão da literatura, de autores 

como Magda Soares (1994, 2003,2004, 2014); Moraes (2019) Capovilla (2004); Admas 

(2006); Almeida (2003); Kleiman (2003); Seber (2009); Kato (2004), Cagliari (2009) e 

também em documentos oficiais que norteiam a educação - BNCC, PCNs, PNA, 

PNAIC, ANA – objetiva discutir sobre a importância da Consciência Fonológica no 

processo de alfabetização e letramento, considerando-se o uso de metodologias que 

potencializem  o desenvolvimento dessa capacidade no processo de apropriação da 

lectoescrita. Como objetivos específicos pretendemos: (i) sintetizar os conceitos de 

alfabetização, letramento e consciência fonológica; (ii) Diferenciar método fônico e 

consciência fonológica; (iii) investigar como ocorre o desenvolvimento e a apropriação 

da CF no processo de alfabetização; (iv) Produzir atividades que contribuam para o 

desenvolvimento da Consciência Fonológica. A pesquisa é de abordagem qualitativa na 

modalidade exploratória. A abordagem qualitativa permite um maior aprofundamento 

na compreensão do problema em estudo. A modalidade exploratória permite aprimorar 

e procurar evidencia relacionado ao tema proposto, fornecendo informações que dará 

suporte à construção de conceitos e hipóteses, possibilitando conclusões e resultados 

mais promissores à pesquisa. Por fim, será confeccionado um material de apoio ao 

professor alfabetizador, com um conjunto de atividades relacionadas à consciência 

fonológica.  

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Consciência Fonológica. Formação de 

professores. 
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A vitamina A e seus metabólitos tem a função de regular a diferenciação das 

células adiposas e estimular o escurecimento do tecido adiposo branco. Durante o 

envelhecimento alterações na composição corporal resultam em aumento do acúmulo 

central de gordura, favorecendo o aumento do tecido adiposo. Tendo em vista o potencial 

modulador da vitamina A no tecido adiposo, o objetivo do estudo foi avaliar a ingestão 

de vitamina A e correlacionar com o estado nutricional de idosos residentes no município 

de Lavras-MG. Foram incluídos indivíduos residentes em Lavras-MG, dos sexos 

masculino e feminino com idade igual ou superior a 60 anos. Foram excluídos idosos que 

vivem em instituições de longa permanência, acamados e indivíduos não responsivos. Os 

idosos que participaram do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foram coletadas as medidas de peso e altura e realizado o cálculo do índice 

de massa corporal (IMC), foi aplicado um questionário de frequência alimentar (QFA), 

modificado de Isobe (2015), onde os alimentos são agrupados pelo teor de vitamina A. 

São os grupos, alto teor de vitamina A (> 250 mcg RE), moderado teor de vitamina A (50 

a 250 mcg RE) e baixo teor de vitamina A (< 50 mcg RE). Participaram do estudo 145 

idosos, 119 mulheres e 26 homens, porém 142 QFAs foram respondidos completamente. 

A média dos valores de IMC foi de 27,35±4,20 Kg/m², sendo 9,7% baixo peso, 40% 

eutróficos e 50,3% sobrepeso (Lipschitz, 1994). A análise do QFA demonstrou que o 

grupo mais consumido foi o de alimentos com baixo teor de vitamina A com 55,56% do 

consumo, seguido pelo grupo moderado teor de vitamina A, 54,73%, e o menos 

consumido foi o de alto teor de vitamina A, 52,40%. A média de ingestão de vitamina A 

foi de 688,75±701 mcg de equivalente de atividade de retinol (ERA). O valor encontrado 

representa 98% de adequação da ingestão desta vitamina (DRI’s, 2000). O cálculo de 

correlação entre a ingestão da vitamina A e o IMC dos participantes indicou que não há 

relação entre as variáveis (-0,08). Sendo assim conclui-se que a ingestão de vitamina A 

advinda de fontes alimentares é adequada, porém não há correlação entre o consumo desta 

vitamina e o IMC dos idosos de Lavras.  

 

393
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Os ácidos graxos voláteis (AGV) são a principal fonte de energia para os ruminantes. 

Dietas ricas em carboidratos rapidamente fermentáveis podem induzir acúmulo 

excessivo de AGV no rúmen, causando acidose ruminal. O objetivo deste experimento 

foi avaliar o efeito de agentes neutralizantes sobre o consumo de matéria seca (CMS) e 

o desempenho de vacas leiteiras antes e durante a indução de acidose ruminal. Quinze 

vacas holandesas (193 ± 20 dias em lactação) foram alimentadas individualmente em 

confinamento com camas de areia. As vacas formaram 5 grupos de 3 animais por 

paridade e produção de leite e foram alocados a uma sequência de três tratamentos em 

delineamento do tipo Quadrado Latino 3 x 3 com períodos de 21 dias e 14 dias de 

adaptação aos tratamentos: Controle (CTL, sem adição de neutralizantes), óxido de 

magnésio (pHix-Up. PHP, 0,5% da MS) ou bicarbonato de sódio (BIC, 1% da MS). Nos 

dias 18 a 21 de cada período o teor de amido da dieta foi abruptamente aumentado por 

substituição total de polpa cítrica por silagem de grão de milho reidratado, após 

restrição alimentar no dia 17, com o intuito de induzir acidose ruminal. Os dados foram 

analisados pelo Proc Mixed do SAS com modelo contendo os efeitos de vaca, período e 

tratamento. Significância foi declarada a P ≤ 0,05 e tendência a P ≤ 0,10. Antes da 

indução de acidose, o tratamento PHP tendeu a aumentar o teor de gordura do leite 

(3,81%) comparado a CTL (3,63%) e BIC (3,65%). Não houve efeito de tratamento 

sobre o CMS (22,6 kg/d) e as secreções de leite (27,5 kg/d), proteína, caseína e lactose. 

Durante os dias 18 a 21, o PHP tendeu a reduzir o teor de proteína e caseína do leite, 

mas não houve efeito de tratamento sobre as secreções de leite, gordura e lactose, e BIC 

induziu maior CMS que CTL (23,7 vs 22,1 kg/d), induzindo queda na relação entre leite 

e CMS (1,13 vs 1,21). Entre tratamentos, o CMS no dia 18 foi similar, foi maior com 

BIC que com PHP e CTL no dia 19, foi maior com BIC que com CTL no dia 20, e foi 

maior com BIC e PHP que com CTL no dia 21, sugerindo que houve diferença no modo 

de ação pelo qual PHP e BIC modularam o CMS durante acidose ruminal. O PHP foi 

mais efetivo que BIC em induzir aumento no teor de gordura do leite antes da indução 

de acidose e teve ação positiva mais tardia que BIC sobre o CMS durante acidose. 

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CNPq, 

EPAMIG e Timac Agro. 
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Abstract. This article makes a brief analysis of the humanism theme in Merleau-

Ponty focusing on specific works from the author's first period, which comprises 

the post-war years. It seeks to articulate this theme with the author's reading of 

the history and contingency of human acts. 

Keywords: history, contingency, humanism. 

 

Resumo. Este artigo faz uma breve análise do tema do humanismo em Merleau-

Ponty focando em obras específicas do primeiro período do autor, que 

compreende os anos pós-guerra. Busca-se articular tal tema com a leitura que o 

autor faz da história e da contingência dos atos humanos. 

Palavras-chave: história, contingência, humanismo. 

Introdução 

 A relação de Merleau-Ponty com a história e a política é permeada de uma 

relativa ambiguidade. Em parte por causa de seu distanciamento gradativo com relação 

aos debates sobre os problemas da política efetiva, das análises de conjuntura. Em parte 

por causa dos próprios acontecimentos históricos que parecem não seguir qualquer regra 

ou esquema racional. A história escapa às possíveis predições ou prospecções. Esta 

contingência da história faz com que o percurso da reflexão política caminhe de forma a 

tatear o terreno onde procurar construir sustentação. 

É este movimento que parece fazer-se presente aos textos políticos de Merleau-

Ponty e estes parecem surgir exatamente da forma como ele lê a política, pautado na 

contingência histórica e na liberdade das ações humanas. Não parece ser um 

pressuposto, mas uma conclusão que provêm da forma como a liberdade e o humanismo 

aparecem em sua reflexão teórica, talvez, pautados por uma ontologia construída nas 

obras de reflexão filosófica. 

Merleau-Ponty não rechaça a possibilidade de uma análise dos acontecimentos 

históricos e políticos, mas é preciso ter criticidade, pois, não é analisando todos os 

acontecimentos da história que tal reflexão poderá surgir, mas sim buscando os 

momentos de lucidez e clarão que a própria história apresenta. 
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A postura de Merleau-Ponty frente aos problemas políticos de seu tempo não é 

permanente ao longo de sua trajetória intelectual. Há uma oscilação no modo como ele 

lida com seus escritos sobre política. No prefácio de Signos há uma passagem 

emblemática com relação a este tratamento dispensado aos problemas políticos. Há um 

reconhecimento por parte de Merleau-Ponty de uma impermanência neste tipo de 

reflexão, diz ele: 

 

“Entre os ensaios filosóficos e as análises da atualidade [...] que 

diferença à primeira vista, que disparidade! Em filosofia, o 

caminho pode ser difícil, mas temos certeza de que cada passo 

torna outros possíveis. Em política, temos a desencorajadora 

impressão de um caminho sempre por refazer” (MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 1) 

 

Em Signos Merleau-Ponty reúne deliberadamente textos sobre a reflexão de 

cunho filosófico e a reflexão de cunho político, a qual ele denomina de análises da 

atualidade. Mesmo com essa junção a advertência do prefácio nos distancia da proposta 

de ler os textos com a mesma disposição da leitura dos textos filosóficos. É necessário 

entender a especificidade dos textos políticos para entender o alcance do que Merleau-

Ponty diz. A ambiguidade da análise histórica está presente nos comentários sobre 

atualidades. É o caso da forma como ele vai se afastar do comunismo e do marxismo no 

decorres de seus escritos políticos.  

Os primeiros pensamentos sobre política de Merleau-Ponty aparecem publicados 

na obra Humanismo e Terror, cujo subtítulo (Ensaio sobre o problema comunista) é 

limitador dos fatos que serão analisados. Esta será da relação política que parece fazer 

uma oposição entre o comunismo soviético e o estado liberal. No entanto, precisamos 

entender o que pautará a análise de Merleau-Ponty. 

A política para Merleau-Ponty é efetivamente as relações entre os seres 

humanos. As ideias professadas pelas correntes ideológicas só podem ser julgadas por 

como constroem e afetam as relações entre os homens. Esta relação é o verdadeiro 

estofo do pensamento político. Portanto, é essa relação que uma análise política deve 

visar. Diz ele: “Para conhecer e julgar uma sociedade é necessário chegar a sua essência 

profunda; a substância humana da qual é feita, e que dependem, sem dúvida, das 

relações jurídicas, como também das formas de trabalho, da maneira de amar, de viver e 

de morrer.” (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 10). 

 

Merleau-Ponty e Maquiavel 

Em um texto de Signos, Notas sobre Maquiavel, Merleau-Ponty identifica como 

no pensamento de Maquiavel a questão do humanismo aparece fortemente. Em sua 

leitura esta questão se faz fundamental na reflexão política. Ao que parece ele nunca 

perderá de vista esta questão do humanismo nas suas reflexões. 

Antes, um ponto a esclarecer neste primeiro momento é a forma que Merleau-

Ponty pensa a história da filosofia. Para isso precisamos entender o que ele chama de 

um clássico. Para Merleau-Ponty um clássico é aquele que faz pensar e nos põe a 

pensar. Portanto, mais do que pertencer a uma época específica, um clássico contém 
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ferramentas para que o pensador subsequente pense o seu próprio tempo. É ao suscitar 

problemas que um texto faz fortuna. 

Qual o sentido da obra de Maquiavel para Merleau-Ponty? Seria possível pensar 

um objeto último em seus escritos sobre política? 

Os textos de Maquiavel suscitaram diversas interpretações estando na lista dos 

clássicos para Merleau-Ponty. Ele próprio se valerá desta diversidade interpretativa para 

poder dialogar diretamente com a obra de Maquiavel. Ele tenta encontrar nesta o 

fundamento do pensamento político moderno. 

Entre as interpretações possíveis da obra de Maquiavel podemos elucidar algo 

que irá apontar a liberdade como princípio fundamental para Maquiavel. Por exemplo, 

para Raymond Aron nos textos, principalmente entre os Discorsi e O príncipe, a 

interpretação de que Maquiavel era um defensor ferrenho da liberdade. No entanto, a 

corrupção dos costumes na Itália em sua época, o fizeram entender que era necessária 

uma ação forte. A manutenção da liberdade do povo teria sido ineficiente para livrar o 

país dos bárbaros e do povo corrompido. 

Hannah Arendt vai além nesta compreensão sobre o que Maquiavel pensa sobre 

a melhor forma de governo, diz ela:  

 

“O primeiro capítulo do Príncipe contém o quadro conceitual 

principal de toda a obra. O Príncipe é como a condensação dos 

Discorsi [os Comentários à Primeira Década de Tito Lívio], os 

Discorsi são um comentário do Príncipe; a ênfase do Príncipe 

incide nas “monarquias”, nos Discorsi, sobre as “repúblicas”, 

mas a monarquia e a república estão presentes nas duas obras. 

Para Maquiavel é decisivo que ele tenha achado uma nova 

palavra para designar ambas.” (ARENDT, Notas sobra a política 

e o Estado em Maquiavel). 

 

Para Arendt, portanto, não haveria uma diferença substancial entre as obras políticas de 

Maquiavel que abordariam o mesmo tema, mas sob aspectos diferentes. A palavra a que 

Arendt se refere é exatamente o conceito de Estado. Este conceito designaria algo 

estável, que permanece, um novo sistema que deve ser introduzido, mas que de alguma 

forma, é algo que já existe. E mesmo que a forma de governo mude o Estado 

permanece. A diferença entre monarquia e república era, portanto, apenas formal. É 

deste modo que a ambiguidade sobre a forma de governo desapareceria entre os textos 

de Maquiavel. 

 É neste contexto de fundação do novo, ou de refundação do Estado que aparece 

a figura do homem. É a partir da ação de um homem e de sua capacidade de fundar algo 

novo, um novo Estado além de dar as coisas a sua grandeza que o país será liberto, é 

assim que o Estado alcançará a sua liberdade. As leis a serem seguidas pelos homens 

serão novas, o Estado não existe autonomamente, mas são os homens que raciocinam 

nele. 

 Este argumento de Hannah Arendt vai ao encontro daquele de Merleau-Ponty, 

quando tenta apontar em Maquiavel a sua novidade que é a instauração da luta e do 

conflito na origem das ações políticas e, mesmo que o pensamento de Maquiavel 
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ultrapasse este princípio, ele nunca é tirado de vista. É este princípio que Merleau-Ponty 

pensar sustentar as reflexões políticas de Maquiavel. 

 Na existência politica e social ao erigirem o esforço de não temerem o outro, 

acabam por se fazerem temer pelo outro. Repelindo a agressão em si mesmo acabam por 

dirigirem ela a outros e o que resta parece ser a escolha, ofender ou ser ofendido. Este 

conflito espelha a relação entre soberano e súditos, estado e cidadãos, poder político e 

povo. Para Merleau-Ponty, Maquiavel sempre se vê as voltas da relação entre o poder e 

o povo. É partir das condições, das contradições e ambiguidades que perpassam a 

análise sobre o poder que Merleau-Ponty se propõe a ler a obra de Maquiavel.  

Dentro desta perspectiva é preciso encontrar a especificidade do poder que não 

se resume a utilização da força física ou da coação. É, portanto, no plano do combate 

com as leis que se encontra a distinção das disputas políticas. Estas não se furtam de 

fazer valer a força, no entanto, é preciso que a força seja utilizada nos momentos 

específicos onde seu valor deve ser apresentado. Um governante deve saber combater 

com os dois tipos de gêneros de combate, deve saber usar ambas as naturezas: a 

natureza do combate próprio ao animal que é a força e a natureza própria ao homem que 

é o combate das leis. As relações entre os homens não são de pura força, no entanto, não 

deve abdicar de fazer uso dela quando necessário ela for. Podemoas ainda acrescentar 

que é impossível ter boas leis sem boas armas, o que torna a existência de boas armas 

como algo mais fundamental, uma vez que o uso das armas sustenta as leis. Um 

príncipe, portanto, deve ter em conta saber as práticas e a arte da guerra, pois é a eles 

que deve recorrer para sustentar a lei. 

Mas o que seria este poder propriamente dito. Sobre a questão do poder em 

Maquiavel, Merleau-Ponty diz: “O poder é da ordem do tácito”. (MERLEAU-PONTY. 

1991, p. 239). Isto significaria que a estrutura do poder estaria de alguma forma 

subjacente aos códigos propriamente dito. O poder exercido através de seus símbolos, 

de suas demonstrações exteriores significaria uma aceitação anterior, não dita, mas 

demonstrada. Desta forma, Maquiavel não estaria preocupado com a questão da 

sociabilidade dos homens, uma vez que esta parece imanente ao que Merleau-Ponty 

chama de tecido social. O mesmo temor que permeia o tecido social entre os homens 

aparece como inerente ao exercício do poder pelo governante. No entanto, o temor não 

deve inspirar ódio, mas permanecer como um perigo a espreita que ronda o espectro do 

político. 

De todo modo são estas contradições entre os homens que vivem no estado e os 

homens que pensam as leis que Merleau-Ponty toma mais em conta pra formulação de 

seu próprio pensamento político. De alguma forma toma o conceito de humanismo e vê 

em Maquiavel a descrição realista da esfera política. 

 Lembremos que o exercício do poder é entendido como da ordem do tácito e 

seria exatamente esta mobilidade que faz com que ora os homens sejam reprimidos, ora 

seja preservada a sua liberdade à própria essência da atividade política. “Maquiavel 

formula com precisão essa alternância de tensão e de distensão, de repressão e de 

legalidade cujo segredo possuem os regimes autoritários, mas que, numa forma 

adocicada, faz a essência de toda a diplomacia.” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 239). 

 O humanismo “Em primeiro lugar está no fato de Maquiavel nos introduzir no 

meio próprio da política e nos permitir avaliar a tarefa se quisermos introduzir aí alguma 

verdade.” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 244). Menos do que estabelecer critérios 

claros a serem seguidos Merleau-Ponty vê em Maquiavel a instauração da contingência 
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e da imprevisibilidade das ações humanas como núcleo da política. E em segundo lugar: 

“mostra-nos um começo de humanidade emergindo da vida coletiva como que à revelia 

do poder, e pela única razão de procurar seduzir consciências.” (MERLEAU-PONTY, 

1991, p. 244). Se é possível falar de humanidade é dentro desta contingência que a sua 

essência deve ser buscada. Ou talvez a sua essência seja a contingência e a liberdade. 

 Dentro deste cenário conflituoso, como o poder é exercido na ordem do tácito? 

Não são os súditos que são contemplados neste exercício do poder, pelo contrário, o que 

é exaltado é a negação da individualidade em troca da vida comum, esta vida que 

emerge do conflito. Portanto, “Se Maquiavel foi republicano, foi por ter encontrado um 

princípio de comunhão” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 242) e, mesmo que o conflito 

esteja na origem das organizações do poder social, há a perspectiva de um acordo 

possível. 

 O poder é exercido nos limites do consentimento geral e ao adentrar as fissuras 

neste bloco ele pode desencadear um processo que pode modificar o curso das coisas. É 

por não negligenciar a presença do outro neste tecido social que o conflito é imanente e 

inerente a esta condição política. A bondade do poder tem que ser capaz de um ato de 

dureza, do contrário seria apenas uma maneira gentil de desprezar o outro. A busca por 

este consentimento geral está na raiz desta disputa conflituosa. 

 

“A racionalidade na escolha dos meios, deduzida da observação 

sem preconceitos dos nexos causais, não garante a moralidade 

dos meios, nem dos fins. Principalmente nos períodos de 

desordem, a experiência sugere antes a imoralidade inevitável da 

ação, resultado do estudo amoral da realidade histórico-política.” 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p.137). 

  

 Este tipo de interpretação pode dar a entender que Maquiavel proporia uma 

virtude política esvaziada do próprio sentido de virtude. Em outras palavras, que o 

governante agisse por vícios, mentira, terror ou apenas pela astúcia. No entanto, 

Merleau-Ponty aponta que há uma definição de virtude política que se insere exatamente 

no contexto de homens emergidos no conflito da vida em comum. É a contingência do 

mundo que torna ele em certa medida irracional. Lembremos que Merleau-Ponty pensa 

a história é opaca com pequenos lampejos de lucidez. “A razão de não se compreender 

Maquiavel e que ele une o sentimento mais agudo da contingencia ou do irracional no 

mundo ao gosto da consciência ou da liberdade no homem.” (MERLEAU-PONTY, 

1991, p. 245). 

 

O humanismo em Humanismo e terror 

 Qual a importância de Humanismo e Terror no itinerário reflexivo de Merleau-

Ponty? Por que ler esta obra se o próprio autor rechaça em obras posteriores a 

possibilidade de captura, entendimento e análise de fatos políticos e históricos? Isso 

porque a contingência da história sempre será tomada como instigante da ambiguidade 

da leitura feita por Merleau-Ponty. Podemos apontar algumas características da obra em 

si mesma, mas é preciso ter em mente que ela não pode ser resumida a uma 

exemplificação ou aplicação de teses ontológicas como as da Fenomenologia da 

percepção, por exemplo. Qualquer recurso a obras de caráter puramente filosófico ou 

399



 

 

metafísico tem apenas a intenção de demonstrar como a obra do autor nunca deixa de 

ser uma retomada de problemas fundamentais que ele nunca abandona em sua trajetória. 

A superação das dicotomias da modernidade aparece na Fenomenologia da 

percepção, em seus ensaios sobre arte e linguagem e aqui em seus textos sobre a análise 

de conjuntura. Isso o leva a formular categorias interpretativas que sustentam esta 

tentativa de superação das dicotomias: na linguagem e na arte quem faz este papel é a 

categoria de expressão, por exemplo; nas análises de conjuntura é a história e a 

ressignificação operada por Merleau-Ponty. E é por isso que ele é tão próximo do 

marxismo nestes primeiros ensaios sobre conjuntura e é também por isso que ele afirma 

que o marxismo não é uma filosofia da história, mas a filosofia da história. É por 

enxergar no método interpretativo da realidade esta superação que une teoria e prática, 

como pretendemos retomar mais adiante. 

Retomando a questão da importância da obra Lefort aponta a questão da análise 

de como o comunismo soviético influenciou a atividade intelectual de Merleau-Pony 

pensador como sendo de importante interesse nesta obra. Ele se pergunta como ocorreu 

certa atração a um espírito que, por sua vez, propunha uma filosofia que tentava se 

rebelar contra as dicotomias da filosofia, mas que por outro lado se deixa ser marcado 

pela experiência soviética. Mesmo que não seja nosso assunto nesta etapa, podemos 

destacar junto com Lefort que Merleau-Ponty fará uma releitura de suas próprias teses 

apresentadas em Humanismo e Terror e que está o levará a se afastar do marxismo. 

Humanismo e Terror é datado historicamente e pertence a um período carregado 

de reflexões próprias que é o pós-guerra e o período de Libertação da França. Portanto, 

podemos aceitar o compromisso histórico do autor. Publicado integralmente em 1947, a 

maior parte da obra já tinha aparecido em três edições de Les temps modernes (outubro 

e dezembro de 1946 e Janeiro de 1947). Merleau-Ponty nunca negará que as reflexões 

políticas estão sujeitas às interferências históricas. 

Ainda segundo Lefort, o que devemos levar em conta em uma leitura atenta da 

obra é que ele apresenta uma vigorosa descrição do clima ideológico dos anos pós-

guerra. Este momento marcado pela cisão entre o mundo ocidental e a União soviética 

para forçar uma tomada de posição frente a esta divisão ideológica. Os conflitos serão 

marcados por uma adesão a um dos lados da polarização. Ele também aponta que 

aqueles que faziam parte de uma esquerda não comunista ignoraram, deliberadamente 

ou não, a escalada da violência dentro da URSS perpetrada pelo partido comunista. A 

participação da URSS na vitória contra o regime Nazista não a fazia aparecer então 

como uma potência imperialista ou conquistadora. A uma ignorância com relação à 

violência dos países socialistas Merleau-Ponty não será exceção. Por um lado então 

devemos nos atentar para o diálogo que Merleau-Ponty vai travar com seu tempo, como 

ele vai se posicionar frente a estas questões. Podemos adiantar que haverá uma 

contraposição de eventos que exemplificam a equiparam a violência do liberalismo 

ocidental com o comunismo soviético. A questão não é duvidar da honestidade de 

Merleau-Ponty para com as análises do comunismo. Poderíamos até indagar se há em 

Humanismo e terror uma defesa exagerada do regime soviético. No entanto, o que 

precisa ser demarcado é que o livro conterá uma crítica ao humanismo liberal, por sua 

abstração. Retomaremos adiante. 

Por outro lado a obra vai mostrar um diálogo ambivalente do autor consigo 

mesmo, o qual, por sua vez, vai desaguar em outra obra, As aventuras da dialética. 

Portanto, “Quem ler ou reler As aventuras da dialética em seguida de Humanismo e 

400



 

 

terror verá como o autor volta sobre suas primeiras teses para se separar delas. À ideia 

que o marxismo é insuperável, como crítica do mundo existente, ele opõe que „na sua 

maneira de negar, sua maneira de afirmar e já presente‟, que os mesmos princípios 

comandam a formatação do capitalismo e a formatação do socialismo”. 

Merleau-Ponty abre o prefácio de Humanismo e Terror apontando quais são as 

oposições colocadas frente ao comunismo. Estas posições podem ser sintetizadas como 

o estado liberal, com suas leis e seus valores. A despeito de suas intenções, o que 

interessa realmente, na visão do autor, é como estas são aplicadas no „mundo da vida‟. 

Merleau-Ponty ressalta que em nome da defesa de uma suposta liberdade e de um 

respeito às leis, o estado liberal se outorga o direito se valer da violência para a 

manutenção deste estado. É exatamente por isso que o que deve ser avaliado são as 

ações efetivas e não as intenções descoladas do seu sustento. “A pureza dos princípios, 

não somente tolera, como ainda necessita da violência” (MERLEAU-PONTY, 1986, p. 

9). Em nome da manutenção de uma legislação, de uma intenção o estado liberal se 

utiliza de um maquinário opressivo e violento capaz de manter uma sociedade 

compactada com estes princípios. Por outro lado, se queremos entender de fato a 

política, se quisermos entender de fato a história humana deveríamos começar a ver as 

suas relações materiais, as suas condições de vida. É neste plano que a história se faz, se 

desvela então o sentido último desta história.  

Onde verificar o modo como Merleau-Ponty lê a história? Mesmo próximo ao 

marxismo ele não será tragado pela ideia da teleologia da história. Ela evidenciará, pelo 

contrário, não uma lógica abstrata e com um fim determinado, mas a própria 

contingência das relações humanas. Não há para ele nada que evidencia a história fora 

dela mesma. É por isso que a abstração do liberalismo ocidental será fortemente 

criticada por ele. Este liberalismo evidenciaria o movimento contrário à análise 

histórica. Os fatos evidenciam a contingência e é a partir desta contingência que uma 

sociedade deve ser avaliada. Os próprios acontecimentos históricos parecem não seguir 

qualquer regra ou esquema racional. A história escapa às possíveis predições ou 

prospecções. Esta contingência da história faz com que o percurso da reflexão política 

caminhe de forma a tatear o terreno onde procurar construir sustentação. 

 

“uma sociedade vale no que nela valem as relações do homem 

com o homem. [...] a substância humana da qual é feita, e que 

dependem, sem dúvida, das relações jurídicas, como também das 

formas de trabalho, da maneira de amar, de viver e de morrer” 

(MERLEAU-PONTY, 1968, p. 10) 

 

 São estas formas de existência material que vão dar o real sentido do julgamento 

político. De boas intenções o inferno está lotado. O que realmente importa é como um 

momento histórico, político conduz as relações humanas. Esta investigação do concreto 

é algo recorrente no pensamento político de Merleau-Ponty. 

 A filosofia de Merleau-Ponty prega constantemente essa relação com o mundo 

da vida e é por isso que em muitos casos um mesmo problema é colocado a partir de 

perspectivas diferentes. Isso aparece nas suas investigações metafísicas e ontológicas, 

mas de forma mais explícita na sua investigação histórico-politica. 
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 De todo modo este é o pano de fundo que vai sustentar a análise de conjuntura 

da obra Humanismo e Terror. O subtítulo da obra (Ensaio sobre o problema comunista) 

é significativo neste contexto uma vez que ele dá exatamente o tom da investigação. 

Merleau-Ponty fará uma análise de como se dá a implementação do comunismo, do uso 

que ele faz da violência e de como ele constrói as relações humanas dentro de seu 

projeto político e social. É sabido que a violência não se voltava apenas contra os 

inimigos externos do partido, em muitos casos ela era utilizada contra dissidentes dentro 

do próprio partido que professavam ideais e modelos diferentes de implementação de 

um sistema político e estes divergentes eram tomados como traidores. 

Não há dúvida de que este processo utilizado por Merleau-Ponty está sujeito às 

contingência históricas, no entanto, Merleau-Ponty estava ciente desta dificuldade e não 

era seu objetivo superá-la, mas usar destas contingência em sua análise. É isso que faz 

com que seu projeto seja tão aberto. 

 Merleau-Ponty se situa em uma linha de pensadores marxistas, a despeito de sua 

posterior crítica aos pensadores herdeiros de marx e seu progressivo afastamento do 

comunismo. Para ele o pensamento de Karl Marx sempre deveria ser revisitado como 

forma de instigação à análise histórico-política. 

 

“Pois, nós, também, vivemos um desses momentos, onde a 

história está em suspenso, as instituições ameaçadas de nulidade, 

exigem do homem decisões fundamentais, e onde o risco é total 

porque o sentido final das decisões tomadas dependem de uma 

conjuntura que não é inteiramente conhecível” (MERLEAU-

PONTY, 1968, p. 11) 

 

 A liberdade das escolhas vai aparecer dentro do espectro político. É preciso 

retomar o que Merleau-Ponty disse sobre isso em seus trabalhos sobre filosofia 

fenomenológica. 

 Um dos pontos mais importantes é decifrar como Merleau-Ponty se relaciona 

com a história, como ele entende este conceito dentro de sua obra política. No entanto, é 

preciso ressaltar que esta história tem um fundamento ontológico, uma vez que é na 

forma como ele entende a constituição do ser humano que se sustenta seu entendimento 

da história. 

 Podemos pensar a política e ontologia como campos distintos do conhecimento, 

mas de alguma forma, na filosofia de Merleau-Ponty, e não apenas aqui, há uma 

conexão e um desmembramento de teses ontológicas. É o caso de se entender como ele 

define, por exemplo, a liberdade para verificar os possíveis impactos deste conceito na 

análise política. De certo modo, a liberdade tal como ela aparece na reflexão política de 

Humanismo e Terror é colada naquela que aparece na Fenomenologia da percepção ou 

em suas análises da aplicação fenomenológica na obra de Cézanne. 

 Lembremos que há objetivos claros no projeto filosófico de Merleau-Ponty, 

mesmo que precisemos reconhecer o fracasso do autor em alcançá-los. É notável que 

um mesmo problema seja recolado, de novo e de novo, como uma tentativa de auto 

superação. 

 

402



 

 

“Era à temporalidade que nos remeteria a „contradição‟, sempre 

reencontrada pelo filósofo, de um ser ao mesmo tempo engajado 

e livre, ativo e passivo em seu diálogo permanente com um 

mundo ele próprio simultaneamente subjetivo e objetivo, 

cabendo ao tempo responder por um Logo e uma unidade mais 

originários, que se assentassem não na separação completa entre 

homem e mundo, mas em sua fusão, na estrutura híbrida que a 

temporalidade nos revelava” (MOURA, 2010, p 167). 

 

 Liberdade, temporalidade e história, como articular estes três conceitos dentro da 

filosofia de Merleau-Ponty e das suas análises históricas? 
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 Clostridium sporogenes é uma bactéria Gram-Positiva, anaeróbia, formadora de 

endósporos e filogeneticamente semelhante ao Clostridium botulinum, bactéria 

causadora do botulismo. Afim de se evitar a contaminação microbiana dos alimentos 

por microrganismos do gênero Clostridium, especialmente por seus endósporos que 

resistem a diversos tratamentos térmicos tradicionalmente aplicados, a indústria se 

utiliza de conservantes sintéticos que podem oferecer malefícios a saúde do 

consumidor. Com isso, se faz necessária a substituição desses por compostos naturais 

como os óleos essenciais obtidos de plantas. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a 
atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de cravo e orégano sobre endósporos de 

Clostridium sporogenes ATCC 11437. Para se determinar a Concentração Mínima 

Esporicida (CME) dos óleos essenciais, foi utilizada a técnica de diluições em caldo em 

meio diferencial para isolamento de C. sporogenes (Differential Reinforced Clostridium 

Base Broth - DRCBB), em que transferiu-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: 0,09%, 0,18%, 0,37%, 0,75%, 1,5% e 3%. Os tubos foram 

incubados a 37°C/24h em anaerobiose. Decorrido esse período, alíquotas de 200 μL 

foram transferidos para tubos contendo 5 mL do meio DRCBB, incubando-se a 

37°C/24h em anaerobiose. A CME foi aquela em que não se observou crescimento 

microbiano nas três repetições. O óleo essencial de cravo apresentou CME de 0,75% 

(v/v) e o óleo essencial de orégano apresentou CME de 1,5% (v/v). Os resultados 

indicam que os óleos essenciais testados apresentam potencial ação antimicrobiana 

contra endósporos de Clostridium sporogenes, apontando como alternativas promissoras 

para redução de contaminantes em alimentos.  
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O uso de antimicrobianos naturais constitui uma nova e promissora forma de garantir 

alimentos seguros. Muitos óleos essenciais são conhecidos por apresentarem atividade 

antimicrobiana, sendo uma alternativa na redução da utilização de conservantes sintéticos 

em alimentos. As bactérias do gênero Listeria são de grande interesse para a indústria de 

alimentos, especialmente o patógeno Listeria monocytogenes, devido à alta persistência 

ao ambiente industrial e à possibilidade de causar doenças graves aos humanos. Listeria 

innocua é considerada uma variante não patogênica de L. monocytogenes, pois apresenta 

padrão de crescimento e de comportamento similar aos desta espécie, frente às diferentes 

condições de cultivo. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade 

antimicrobiana dos óleos essenciais de canela (Cinnamomum zeylanicum) e melaleuca 

(Melaleuca alternifólia) sobre L. innocua ATCC 33090. 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; 0,0625; 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 (108UFC/mL). As placas foram vedadas e incubadas a 37°C/24h. 

Em seguida, 10 µL da cultura de cada cavidade foram plaqueados em ágar triptona de 

soja (TSA) empregando-se a técnica de microgotas e as placas incubadas a 37°C/24h. A 

concentração mínima bactericida foi a que resultou em completa ausência de crescimento 

microbiano. O experimento foi realizado em três repetições e em triplicata. O óleo 

essencial de canela apresentou CMB de 0,25% (v/v) e o óleo essencial de melaleuca não 

apresentou efeito antimicrobiano sobre L. innocua. Conclui-se que o óleo essencial de 

canela apresenta potencial ação antimicrobiana contra Listeria innocua, sendo uma 

alternativa promissora para utilização pela indústria de alimentos. 
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Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) é um importante vetor mecânico de diversas 

doenças entre humanos e animais devido ao seu hábito alimentar e ciclo reprodutivo. A 

M. domestica é cosmopolita, altamente sinantrópica, e representa um sério problema na 

produção animal, em especial em granjas de aves de postura comercial, sendo associada 

a perdas econômicas direitas e indiretas. O controle de M. domestica é particularmente 

difícil por causa de sua capacidade de se alimentar e se reproduzir em muitos tipos de 

matéria orgânica, por seu ciclo de desenvolvimento curto e por o surgimento da 

resistência a inseticidas. Assim, a busca por novos métodos e produtos para o controle 

de M. domestica nos aviários torna-se de extrema necessidade. O objetivo do trabalho é 

testar e avaliar os efeitos de inseticidas neurotóxicos além de óleos essenciais de 

extratos de plantas tanto puros como nanoformulados, sobre larvas e adultos de M. 

domestica coletados em aviários comerciais, para que sejam incluídos nos programas de 

manejo integrado deste inseto. Os trabalhos a serem desenvolvidos utilizarão inseticidas 

neurotóxicos de tipo piretróides, neonicotinóides, espinosinas, benzoiluréias e 

reguladores de crescimento atualmente disponíveis no mercado, e os óleos essenciais de 

plantas cuja toxicidade será avaliada a partir da construção de curvas dose-resposta 

seguindo as porcentagens de mortalidade do cada produto testado. Cinco a sete 

concentrações diluídas em solução aquosa de sacarose a 20% m/v serão testadas para 

cada produto. Os bioensaios para os adultos serão efetuados em potes de vidro de 200 

ml, com tampas de espuma. Dentro de cada pote será colocado um algodão dental 

humedecido com 2 ml da solução inseticida a ser testada mais 10 adultos da M. 

domestica da mesma idade, com 4 réplicas por cada concentração. A mortalidade será 

determinada após 24 e 48h. Os bioensaios para as larvas serão efetuados em placas Petri 

de 9 cm de diâmetro, contendo uma camada de papel filtro adicionado com 500 µl da 

solução inseticida a ser testada mais 10 larvas da mesma idade, com 4 réplicas por cada 

concentração. A mortalidade será determinada após 24 e 48h. Espera-se com esse 

estudo identificar alguns produtos com atividade inseticida adequada contra M. 

domestica para ser integrados no seu controle em aviários comerciais de galinhas 

poedeiras. 
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Estabelecer um protocolo de propagação vegetativa para o café arábica tem sido 

um grande desafio, uma vez que a cultura apresenta grandes diferenças de enraizamento 

entre cultivares. Diante disso, Objetivou-se correlacionar as características de 

enraizamento de mudas produzidas via estacas caulinares de café arábica, com o auxílio 

de substâncias húmicas. O experimento foi realizado na Agência de Inovação do Café, no 

Departamento de Agricultura, na Universidade Federal de Lavras, na cidade de Lavras-

MG. Foram coletados brotações de lavoura de café arábica da cultivar Topázio MG1190, 

cortadas entre 5 a 7 cm cada estaca. Os ácidos húmico e fúlvico foram colocados no 

substrato (areia, argila e vermiculita 2:2:1) via água, na concentração de 0, 10, 25 e 50 

mg/dm³. O experimento foi montado em estufa, irrigada pelo método de microaspersão 

por nebulização, com telado de sombrite com 50% de sombreamento. O delineamento 

utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições e 5 plantas por parcela. No início, 

quantificou-se o pH do substrato, após 130 dias, foi avaliado o comprimento das fibras, o 

volume e área radicular, além do pH final, e análise da diferença de pH. Foi realizada 

correlação de Pearson, a fim de correlacionar o pH do substrato com as características 

radiculares. Todas as análises foram realizadas no programa GENES. Quando utilizou o 

ácido húmico, as características que apresentaram correlações significativas positivas 

foram: comprimento e área, comprimento e volume, e área e volume radicular, assim, o 

aumento de uma característica levou ao aumento da outra. Para o ácido fúlvico, além das 

mesmas característica que o ácido húmico, houve significância das correlações das 

características radiculares com o pH final do substrato, sendo negativa, isso pode ser 

explicado pelo fato do ácido fúlvico apresentar uma acidez total maior que o ácido 

húmico, assim aumenta a capacidade de adsorção e troca de cátions, podendo refletir no 

enraizamento. Embora diversos autores tenham mostrados benefícios na utilização de 

substâncias húmicas em várias culturas, para a cultura do café arábica ainda se faz 

necessário maiores pesquisas. 
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O café robusta (Coffea canephora Pierre) possui maior teor de sólidos solúveis e 

maior rendimento após o processo de torração quando comparado ao café arábica (Coffea 

arabica L), caracteriza-se por suas notáveis propriedades na produção de café solúvel, 

sendo muito frequente a sua utilização em blends com o arábica na industrialização de 

cafés torrados e moídos, conferindo ao produto final expressiva capacidade de 

competição no mercado. Uma das principais doenças do cafeeiro, a cercosporiose, cujo 

agente etiológico é o fungo Cercospora coffeicola, afeta o café conilon tanto em viveiros 

quanto em lavouras causando danos e perdas de nível econômico. Sabendo que a 

composição química das folhas de cafeeiro tem relação com a incidência de doenças, o 

objetivo do presente trabalho será quantificar a relação entre o metabolismo constitutivo 

dos teores de compostos bioativos (ácido clorogênico, cafeína, trigonelina) e açúcares 

com a incidência e severidade da cercosporiose de quatro clones de conilon parcialmente 

resistentes e suscetíveis a cercosporiose do cafeeiro. O experimento foi conduzido em 

delineamento experimental de blocos casualizados, sendo três blocos contendo parcelas 

com 10 plantas de cada clone.  Serão testados 4 clones de conilon (clone 213, LB1, CV e 

P1), desenvolvidos pelo INCAPER, em seu terceiro ano de produtividade. Os clones 

serão caracterizados quanto ao nível de intensidade da cercosporiose. Além disso, serão 

coletados folhas e frutos no estádio cereja e verde para caracterização dos compostos 

bioativos e açúcares. Espera-se encontrar diferenças significativas dos teores de 

compostos bioativos e açúcares nos grãos cereja, verde e cascas correlacionando com a 

intensidade da doença. Nas folhas, espera-se encontrar de acordo com o local de coleta 

(terço superior, terço médio e terço inferior) e a orientação geográfica (leste, oeste), 

variação dos teores de compostos avaliados e a sua relação com a intensidade da doença. 
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Palavras-chave: cultivares; ferrugem do cafeeiro; enfolhamento. 

Dentre as maneiras de aferir o vigor de uma planta estão as avaliações visuais, por 

meio de notas, e o uso de aparelhos, como NDVI (Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada). Objetivou-se analisar a correlação entre NDVI e Notas de Vigor 

Vegetativo em genótipos de café arábica em diferentes ambientes. Os experimentos foram 

instalados em dezembro de 2016, no espaçamento de 3,5 x 0,6 m, em três ambientes 

(Cássia, Itamogi e Nova Resende-MG). O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados com seis repetições. Foram avaliadas nove cultivares (Bourbon 

Amarelo IAC J10, Catiguá MG2, Catuaí Vermelho IAC 99, MGS Ametista, MGS 

Aranãs, MGS Catiguá 3, MGS Paraíso 2, Paraíso MG H419-1 e Pau Brasil MG1), e uma 

progênie (H6-47-10 pl. 3). O vigor vegetativo das plantas foi avaliado por três 

avaliadores, em uma escala arbitrária com notas de 1 a 10, sendo 1 uma planta 

completamente desfolhada e 10 uma planta com ótimo enfolhamento e ramificação. O 

NDVI foi realizado com o aparelho portátil GreenSeeker, com distância de 50 cm acima 

do dossel das plantas. Os dados foram submetidos a análise de variância (p<0,05) e o 

agrupamento das médias pelo teste de Scott-knott. Foi realizada também a correlação de 

Pearson entre as variáveis. A correlação entre as variáveis analisadas foi positiva e 

significativa (0,4398). Observou-se interação genótipos x ambiente para as duas variáveis 

analisadas. Para o NDVI, a progênie H6-47-10 pl. 3 e as cultivares Catiguá MG2, MGS 

Aranãs, MGS Paraíso 2 e Pau Brasil MG1 formaram o grupo com maiores médias em 

todos os ambientes estudados, com valores entre 0,53 a 0,76. A cultivar Bourbon Amarelo 

IAC J10 esteve entre as menores médias de NDVI em todos ambientes com média de 

0,49. Em relação ao Vigor, a progênie H6-47-10 pl. 3, esteve entre as melhores para todos 

ambientes estudados, com nota média de 6,4. As cultivares Bourbon Amarelo IAC J10 e 

Paraíso MG H419-1 foram as que apresentaram menores médias de vigor em todos os 

ambientes, 4,9 e 4,8 respectivamente. As avaliações através notas de vigor e NDVI são 

complementares para estimar o vigor vegetativo do cafeeiro. 
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 O uso de sensores próximos como o espectrômetro portátil de fluorescência de 

raios-X (pXRF) para a exploração de interações elementares, texturais e mineralógicas 

do solo tem crescido e se mostrado promissor. Esse trabalho visa entender as interações 

que ocorrem entre teores totais elementares detectados por pXRF em uma 

topossequência de Latossolos no IFSULDEMINAS-Campus Muzambinho, derivados 

de granito-gnaisse, em área de pastagem, onde se coletaram amostras de três perfis (a 

partir do topo: P1, P2 e P3) até 1,5m de profundidade, nos horizontes A, AB e Bw. A 

granulometria foi determinada pelo método da pipeta. Os elementos avaliados foram: V, 

Cr, Ni, Cu, Zn, As, Sr e Pb. Utilizou-se a correlação de Pearson para análise estatística. 

Através do software R, pacote corrplot, foram testadas as correlações entre os metais 

pesados e a textura. Investigou-se o acúmulo desses metais em relação à sua posição na 

topossequência e ao horizonte amostrado. O As apresentou teores baixos, quase 

constantes ao longo dos perfis (4-6 mg kg-1). Os metais acumulados em profundidade 

(Bw) foram V (145 mg kg-1), Zn (44 mg kg-1), e Cr (127 mg kg-1) em P1 no terço 

superior; Cu (39 mg kg-1) em P2 no terço médio; Ni (25 e 36 mg kg-1), Sr (81 e 96 mg 

kg-1) e Pb (26 e 25 mg kg-1) em P1 e P2. Os teores de V (145 mg kg-1), Cr (96 mg kg-1) 

e Zn (49 mg kg-1) foram maiores no horizonte AB, em P2. Já para o P3, no terço inferior 

da encosta, maiores acúmulos no AB se deram para V (122 mg kg-1), Ni (29 mg kg-1) e 

Sr (79 mg kg-1); todavia para o Cr (91 mg kg-1) em A; já o Cu (28 mg kg-1), Zn (41 e 42 

mg kg-1) e Pb (20 e 21 mg kg-1) foram quase constantes em A e AB, e maiores que em 

Bw. Obtiveram-se na correlação de Person valores altos e negativos entre a fração areia 

e teores de Pb, V, Ni, Cu, Zn e Sr (-0,76;-0,8;-0,7;-0,81;-0,84;-0,81 nessa ordem; 

p<0,05), talvez por esses elementos estarem contidos nas frações mais finas do solo 

(silte e argila), onde a correlação encontrada foram os valores acima positivos. O As se 

correlacionou positivamente com silte (0,73; p<0,05), sendo provavelmente proveniente 

de minerais contidos nessa fração. O Cr não teve fortes correlações com textura, mas 

sim com Pb e V (0,75 e 0,71; p<0,05). O maior acúmulo desses metais ocorreu, 

sobretudo, no terço médio, nos horizontes AB e Bw, sendo este o local na 

topossequência com maior remoção de materiais. O uso do pXRF possibilitou o melhor 

entendimento da relação entre os elementos e a fração textural em que eles mais 

ocorrem, além do horizonte de maior acúmulo entre e dentro dos perfis da 

topossequência. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/B6kt6nqnAXU 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos no mundo, dentre eles a carne bovina, 

sendo o segundo maior exportador mundial, possuindo o maior rebanho bovino comercial 

do mundo com 214,69 milhões de cabeças (ABIEC 2020). Uma das técnicas utilizadas 

para alcançar este patamar de destaque é a utilização dos cruzamentos entre Bos indicus 

e Bos taurus. Dentre as raças da subespécie Bos taurus, se destaca o Simental, por ser 

uma raça de grande porte, apresentando maior peso ao abate. Como entrave a este 

processo, há o fato da adaptabilidade ao clima tropical destes animais originários de clima 

temperado. Uma das alternativas para se amenizar este entrave é a seleção destes animais 

para adaptabilidade ao clima do Brasil. O objetivo desse estudo foi correlacionar medidas 

de características relacionadas à adaptabilidade com o desempenho de animais da raça 

Simental. Foram estudados 296 bovinos machos da raça Simental, com idade média de 

13 meses, de propriedade da Casa Branca Agropastoril Ltda, localizada no município de 

Silvianópolis - MG, Brasil, participantes de nove provas de desempenho que fazem parte 

da parceria Universidade Federal de Lavras / Casa Branca Agropastoril e que são 

conduzidas pelo Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia - GMAB. Foram 

realizadas mensurações de frequência respiratória, temperatura do pelame, temperatura 

retal, comprimento dos pelos, ganho médio diário e peso final nas provas, utilizando para 

tais aferições: cronômetro digital, termômetro digital e infravermelho, paquímetro digital 

e balança digital eletrônica. De posse dos dados, calculou-se as médias das mensurações 

e foi utilizado o procedimento Proc Corr do programa SAS para se obter as correlações 

entre as características. Como resultados principais, foram observadas correlações 

negativas entre frequência respiratória com ganho médio diário (-0,40314); temperatura 

do pelame com peso final (-0,17292) e com ganho médio diário (-0,30077); temperatura 

retal com peso final (-0,25466) e com ganho médio diário (-0,33776); e comprimento do 

pelo com peso final (-0,28533). Conclui-se que animais que apresentam melhores 

características relacionadas à adaptabilidade são melhores adaptados ao clima tropical 

brasileiro, podendo apresentar melhores resultados em termos de desempenho e 

produtividade. 
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O Ultimate Frisbee diz respeito a uma manifestação esportiva contemporânea, 

recente difundida no cenário nacional, inclusive no interior da Educação Física Escolar, 

o que por sua vez, acarreta certo desconhecimento e desafios para desenvolver esse saber 

(linguagem) corporal historicamente situado. Inclusive, algumas idiossincrasias dessa 

prática corporal guardam proximidade com alguns dos constructos da Pedagogia 

Freiriana. Com efeito, tais constructos demonstram-se, por suposto, alvissareiros para a 

educação escolar, em especial no que concerne ao componente curricular Educação 

Física. À face disso, resolveu-se empreender um estudo, no qual o objetivo geral 

consistirá em analisar se a prática corporal em questão, em razão de suas particularidades 

estruturais, oportunizará o desenvolvimento das categorias analíticas (dialogicidade, 

práxis, conscientização, emancipação, humanização, entre outras) presentes na 

proposição de ensino interacionista sociocultural, ao ser tematizado em aulas destinadas 

ao Ensino Médio.  O estudo tem 2 objetivos específicos: 1) elaborar uma proposta de 

unidade didática de ensino; 2) verificar os efeitos do desenvolvimento da referida 

proposta. Em outras palavras, interessa-nos saber se, ao longo do ensino do Ultimate 

Frisbee, encontrar-se-á a perspectiva de Educação emancipatória e o desenvolvimento 

das categorias de análise presentes na Pedagogia Freiriana. Trata-se de uma pesquisa de 

campo, de natureza qualitativa e pautada no método da pesquisa-ação, já que a 

pesquisadora coordenará o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Os participantes 

serão alunos/as do Ensino Médio de uma instituição pública no município de Lavras/MG, 

assim como o professor/a do componente curricular Educação Física. O convite e a 

apresentação da pesquisa ocorrerão por intermédio de uma carta-convite. Durante a 

imersão em campo serão empregados os seguintes instrumentos de coleta: observação 

participante; entrevistas semiestruturadas; e um diário de campo. O recurso analítico para 

perscrutar os dados será o método de análise de conteúdo, sendo empregado neste estudo 

desde a realização da pré-análise, passando pela exploração do material, até o tratamento 

dos resultados. Almeja-se que os resultados possam subsidiar as atividades de docentes 

em seu exercício profissional, desde seu planejamento e intervenção ao seu processo de 

avaliação. Pretende-se como efeito aquilatar a organização e eficácia do trabalho 

pedagógico, em especial no que diz respeito ao ensino do Ultimate Frisbee, com base na 

perspectiva de formação emancipatória.  
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 As folhas da batata-doce apresentam aptidão para alimentação humana, sendo 

consideradas produtivas, nutritivas e com potenciais medicinais, podendo ser comparadas 

a diversas hortaliças tradicionalmente comercializadas. Todavia, a falta de pesquisas e 

informações contribuem para que o uso das folhas seja negligenciado e que a maioria dos 

produtores descartem as folhas. O estudo das correlações entre caracteres permite a 

seleção de um atributo de interesse por meio de outra característica de fácil mensuração, 

aumentando a eficiência na seleção, bem como em ganho de tempo e mão-de-obra. 

Assim, objetivou-se estudar as correlações fenotípicas e genotípicas entre caracteres de 

genótipos de batata-doce selecionados para uso de folhas na alimentação humana. O 

experimento foi realizado de abril a outubro de 2019, no Centro de Desenvolvimento e 

Transferência de Tecnologia (CDTT/DAG/UFLA). Avaliou-se 26 genótipos de batata-

doce e 4 cultivares comerciais (Beauregard, Brazlândia Roxa, Princesa e Uruguaiana), 

com 3 repetições. Avaliou-se a cor (luminosidade, croma e ângulo hue), teor de látex, 

clorofila total, potencial hidrogeniônico, produtividade de ramas, produtividade de folhas, 

massa seca das folhas, acidez titulável, sólidos solúveis, fenólicos totais, antocianinas e 

produtividade de raizes. Foram estimadas as correlações fenotípicas e genotípicas entre 

os caracteres avaliados utilizando o software estatístico R. As principais correlações 

fenotípicas positivas ocorreram entre as características colorimétricas e as produtividades 

de ramas e de folhas. Já a clorofila total e as características colorimétricas foram as que 

apresentaram as principais associações negativas. Em relação as correlações genotípicas, 

a com maior magnitude foi negativa e estabelecida entre a acidez titulável e o potencial 

hidrogeniônico. Observou-se também correlação positiva significativa entre os sólidos 

solúveis e a acidez titulável. 
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O fenômeno da corrupção é tão antigo quanto os primeiros estágios da civilização
humana. Desde o inı́cio a corrupção generalizou-se em todo o mundo e continua atraindo
a atenção dos pesquisadores (CUERVO-CAZURRA, 2016). Não existe escapatória e,
mesmo as economias avançadas sofrem com a doença da corrupção, que pode gerar con-
sequências negativas para os investimentos em inovação e para o desempenho financeiro
das empresas. A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), motor que impulsiona o processo
de inovação em todas as economias (GRILICHES, 1979), está envolvida por inúmeros
fatores institucionais (NORTH, 1990). De fato, existem vários aspectos institucionais,
formais e informais, que promovem ou inibem a inovação e o desempenho financeiro.
Não obstante, a literatura continua inconclusiva sobre os efeitos de um desses aspec-
tos institucionais, a corrupção. Utilizando um painel constituı́do por 53 companhias de
capital aberto do segmento manufatureiro e listadas na bolsa de valores - Brasil, Bolsa
e Balcão - B3 S.A - durante os perı́odos (2009-2018), o artigo investiga como os in-
vestimentos em P&D e o desempenho financeiro das empresas são afetados pelo nı́vel
de corrupção. Os resultados indicaram que a corrupção impactou o desempenho finan-
ceiro. Por um lado, o efeito moderador observado na relação entre a corrupção e investi-
mento em P&D afetou negativamente apenas o q de Tobin. De outra maneira, a operação
anticorrupção, Operação Lava Jato (Car Wash), indicou que, companhias envolvidas e/ou
citadas no maior escândalo de corrupção do Brasil foram negativamente impactadas ape-
nas no ROA. No entanto, empresas citadas pelos veı́culos de imprensa nos escândalos de
corrupção mais “comuns” não apresentaram impacto em seu desempenho financeiro.
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Superior. 

Resumo. A pesquisa tem por objetivo compreender a formação de professores na 

Universidade Federal de Lavras no contexto da ampliação do acesso aos estudantes pretos 

e/ou pardos, de escolas públicas e famílias de baixa renda. Para tanto, elaborou-se a 

seguinte questão: Tendo em vista as políticas afirmativas para ingresso ao ensino 

superior, principalmente as cotas relacionadas à renda familiar e as raciais, que 

desdobramentos são observados nas licenciaturas a partir da possível ampliação de 

estudantes pretos ou pardos de baixa renda? É relevante a realização desta pesquisa, por 

se tratar de um tema social, cultural e político relacionado com a busca da equidade nas 

oportunidades para uma formação acadêmica. As Políticas Afirmativas representam 

possibilidades para que ocorra equidade nas universidades, refletindo assim, na sociedade 

brasileira. Em um artigo de revisão de literatura analisado, Paula (2017) observa que, o 

aumento de vagas e ingressantes não tem sido acompanhado da permanência dos 

estudantes no sistema e que as taxas de conclusão nos cursos de graduação tem decrescido 

nos últimos anos. Essa autora corrobora a proposta desta pesquisa cujo objetivo geral é: 

Investigar o ingresso de estudantes pretos e/ou pardos e de baixa renda familiar às 

licenciaturas da Universidade Federal de Lavras, através das políticas afirmativas 

referentes a esse grupo. Como objetivos específicos foram definidos: i) Identificar a 

eficácia do ingresso de estudantes pretos e /ou pardos e de baixa renda, através das 

políticas afirmativas nas licenciaturas da instituição universitária; ii) Debater o acesso e 

a permanência desses estudantes durante todo o curso de licenciatura escolhido por eles; 

iii) Demonstrar como se dá o percurso dos estudantes ingressados à universidade através 

das cotas raciais e sociais. Segundo Vidigal (2018), recentemente, políticas públicas do 

país foram implementadas para reduzir a discriminação e promover a inclusão de grupos 

sociais excluídos com base em uma característica individual específica: raça. Portanto, é 

necessário verificar se, pelo menos no âmbito da formação de professores há redução de 

discriminação e efetiva inclusão desse grupo social. A abordagem da pesquisa é 

qualitativa e exploratória, com revisão de artigos publicados nos últimos cinco anos e 

pesquisa de campo com licenciandos. Espera-se como resultado dessa pesquisa, obter-se 

indicadores de eficácia das políticas afirmativas para o estudante preto e/ou pardo de 

baixa renda familiar tanto em seu ingresso quanto em sua permanência na universidade. 
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 A crescente demanda por alimentos considerados saudáveis tem elevado a busca 

por cogumelos comestíveis, consequentemente expandindo o cultivo dos mesmos, 

aumentando a necessidade de investigação sobre substratos alternativos e de fácil 

disponibilidade para sua produção.  A soja, principal oleaginosa cultivada anualmente 

no mundo, é utilizada na formulação convencional de Shiitake, porém, pode aumentar 

os custos de produção. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento 

micelial de Lentinula edodes (LECar) em diferentes níveis de farelo de soja em 

formulações contendo fubá, farelo de trigo e serragem, observando a tolerância de 

Lentinula edodes em substratos contendo a soja como fator limitante de nitrogênio. Os 

tratamentos utilizados foram: T1 (80% serragem, 20% fubá, 0% farelo de soja, 0,4% 

CaCO3) T2 (80% serragem, 18% fubá, 2% farelo de soja, 0,4% CaCO3), T3 (80% 
serragem, 16% fubá, 4% farelo de soja, 0,4% CaCO3), T4 (80% serragem, 14% fubá, 

6% farelo de soja, 0,4% CaCO3), T5 (80% serragem, 12% fubá, 8% farelo de soja, 0,4% 

CaCO3), T6 (80% serragem, 10% fubá, 10% farelo de soja, 0,4% CaCO3). Os resultados 

mostram que os níveis de 0%, 2% e 4% de soja acrescentada proporcionaram o maior 

crescimento micelial em mm por dia. Esses resultados indicam que não há necessidade 

de uso do farelo de soja, pois sem ele foi mantida a qualidade da colonização do 

substrato pelo fungo, permitindo que o produtor possa diminuir o impacto financeiro 

nos custos da produção. 
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Estudos com clonagem para café arábica em programas de melhoramento genético tem 

aumentado, pois a clonagem diminui significativamente o tempo de lançamento de novas 

cultivares, além de permitir explorar a heterose em híbridos. Para a produção de mudas 

clonadas utiliza-se de hormônios enraizadores, como as auxinas. Em extratos de algas se 

encontra alguns reguladores de crescimento, como as citocininas, auxinas, giberelinas e 

betaínas, bem como macronutrientes e micronutrientes necessários para o 

desenvolvimento e crescimento de plantas. Diante disso, objetivou-se avaliar o efeito dos 

extratos de algas marinhas em solução no desenvolvimento da parte aérea de mudas 

obtidas por enraizamento de estacas caulinares de café arábica. O experimento foi 

conduzido em viveiro na Agência de Inovação do Café, do Departamento de Agricultura 

da Universidade Federal de Lavras, em Lavras – MG. As mudas clonadas da cultivar 

“Mundo Novo”, com aproximadamente 90 dias, foram transplantadas em saquinhos com 

substrato de vermiculita e osmocote na dose de 12,5 g.L-1. A cada 15 dias, durante 4 

meses, realizou-se a aplicação da solução das algas Lithothamnium sp., Ascophyllum 

nodosum e Kappaficus sp. nas concentrações de 0, 2,5, 5 e 10 ml.L-1. Foi utilizado o 

delineamento em blocos casualizados com 3 blocos de 4 plantas por parcela. Ao final no 

experimento foi avaliado o número de folhas, a altura e diâmetro dos brotos. Realizou-se 

a análise de variância para todas as características avaliadas e quando significativas, se 

qualitativas foram submetidas ao teste Scott-Knott, se quantitativas foi realizado a análise 

de Regressão. Foi utilizado o software SISVAR para as análises. As doses foram 

significativas para as características número de folhas e diâmetro de brotos. O número de 

folhas apresentou uma função quadrática, com um máximo aproximadamente na dose de 

6 ml.L-1. O diâmetro de brotos apresentou uma função de primeiro grau, aumentando o 

diâmetro com o aumento das doses de algas. Para uma boa produção de mudas, deve 

haver um equilíbrio entre auxina e citocinina, pois as auxinas promovem o crescimento 

de caule, folhas e raízes, e a citocininas promovem a divisão celular levando ao aumento 

de gemas, brotos e folhas. Tendo em vista que os extratos de algas possuem estes 

hormônios, neste experimento a utilização foi benéfica para as plantas. 
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 O uso de recursos naturais causa diversos impactos ambientais negativos e uma 

das alternativas para redução dos impactos é a substituição dos combustíveis fósseis por 

biocombustíveis. As microalgas são microrganismos eucariontes capazes de assimilar 

os nutrientes como o nitrogênio e fósforo de efluentes sanitários, realizando o 

tratamento e produção de biomassa. Por isso esta pesquisa tem como objetivo o cultivo 

de microalgas em efluentes para produção de biocombustíveis e como consequência o 

tratamento do efluente utilizado como meio de cultivo, além de identificar os fatores 

limitantes do crescimento das microalgas. O experimento realizado em Erlenmeyers de 

1L utilizou como meio de cultivo o efluente coletado do reator UASB da Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE) da Universidade Federal de Lavras – UFLA, e 

inoculado com 10% (v/v) da microalga cultivada em tanque a céu aberto. O cultivo foi 

realizado em temperatura ambiente, fotoperíodo de 12 horas e agitação por injeção de 

ar. O crescimento máximo ocorreu no 14º dia, com μ = 0,32 dia-1. A produção total de 

biomassa indicada pela análise de sólidos suspensos voláteis (SSV) foi de 443 mgL-1, e 

a análise da clorofila-a foi de 3,3 mgL-1, 8 mgL-1 e 5 mgL-1, no 7º, 14º e 22º dia de 

cultivo, respectivamente. A relação clorofila-a e SSV de 1,13% indicou a viabilidade 

das microalgas. As concentrações de nitrogênio amoniacal e fósforo solúvel total 

reduziram de 44 mgL-1 para 2,6 mgL-1 e 13,0 mgL-1 para 3,8 mgL-1, respectivamente. O 

pH aumentou de 7,2 para 9,2, e os valores de DQO solúvel variaram de 767,8 mgL-1 a 

901,8 mgL-1. Os resultados confirmam o potencial da produção combinada de 

microalgas e tratamento terciário de águas residuais, mas outros experimentos estão em 

desenvolvimento para identificar as condições ótimas de cultivo, testando a temperatura, 

incidência de luz e fotoperíodo, bem como limites de crescimento e remoção de 

nutrientes.  
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Abstract. This work consisted of analyzing and reflecting on a pedagogical 

practice for teaching niche and habitat. For this, we used the speeches of the 

subjects who participated in the research when commenting on the practice in 

question, in which, based on the method of categorizing speeches, we sought to 

understand which ideas were most frequent in this group. With that, we recognize 

that the participants highlighted the dialogue between the teachers, the 

problematization as a pedagogical strategy and the 200 reais bill as an 

interesting pedagogical resource. From the discussion we conclude that this type 

of practice was positively evaluated by the participants, which is close to the 

ideals of the education defended by the educator Paulo Freire. 

Keywords: Dialogue, problematization, pedagogical resource. 

 

Resumo. Este trabalho consistiu em analisar e refletir sobre uma prática 

pedagógica para o ensino de nicho e habitat. Para isso, utilizamos das falas dos 

sujeitos que participaram da pesquisa ao comentarem sobre a prática em 

questão, 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 destacaram o diálogo entre os professores, a problematização como 

estratégia pedagógica e a cédula de 200 reais como recurso pedagógico 

interessante. A partir da discussão concluímos que este tipo de prática foi 

positivamente avaliado pelos participantes, o que se aproxima dos ideais da 

educação defendida pelo educador Paulo Freire.  

Palavras-chave: Diálogo, problematização, recurso pedagógico. 

1. Introdução 

Conceitos oriundos da ciência Ecologia podem proporcionar aos estudantes 

compreenderem impactos advindos das práticas humanas que afetam a permanência da 

vida nos ambientes naturais. Como exemplos podemos citar as queimadas em vários 

biomas, derramamento de óleo em ambientes litorâneos, desmatamentos e rompimento 

de barragens. Além disso, o estudo de conceitos como nicho e habitat podem contribuir 

para o aprendizado da evolução biológica. Sobre este primeiro conceito, que engloba a 
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ideia deste segundo, Machado (2015) entende que o ensino de nicho ecológico se 

encontra com problemas, uma vez que o conceito se apresenta com alto grau de 

abstração. 

 A abstração dos conceitos biológicos se torna um problema maior quando o 

ensino de biologia passa a se reduzir à memorização destes, em que a biologia se 

encerra em si mesma e o aprendizado passa a ser mecânico (KRASILCHIK, 2004). Esta 

é uma característica marcante do modelo de ensino tradicional que se baseia na 

exposição do conteúdo a ser aprendido e sua memorização. Um ensino extremamente 

mecânico e que o educador Paulo Freire tanto criticou ao propor, em resposta, sua 

educação humanizadora e problematizadora.  

Neste tipo de educação, o diálogo entre os personagens, professor e aluno e 

alunos entre alunos, é fundamental na construção do conhecimento e da humanidade nos 

estudantes. Outro aspecto importante na proposta de educação de Paulo Freire é o 

destaque dado à problematização da realidade como ponto de partida, em que os 

estudantes, juntamente ao professor, partem da prática social, refletem, debatem, 

problematizam e depois, retornam a ela com o conhecimento aprendido para poder atuar 

e transformá-la (FREIRE, 2011; BERBEL, 1998). A problematização da realidade, 

portanto, exige que os estudantes questionem elementos da realidade para construírem o 

conceito, não o contrário. Um caminho para se fazer isto é partir de objetos comuns e de 

conhecimento dos estudantes, assim como de elementos artísticos. 

Arte é um tipo de conhecimento que está intimamente ligado à prática humana, 

como música, cinema, poesia, fotografia e etc. Diferente do conhecimento científico que 

se apresenta altamente racionalizado, técnico e que busca desprezar fantasias, sonhos e a 

subjetividade de quem o produz, a arte não é produzida para corresponder a um 

determinado fim ou ser útil à solução de algum problema ou questão. Contudo, Rangel e 

Rojas (2014) defendem que ambos os conhecimentos devem ser aliados na formação de 

professores e estudantes, uma vez que o conhecimento, segundo as autoras, é global. 

Nesse sentido, Ferreira (2012) entende que tanto a arte quanto a ciência devem fazer 

parte do ensino e aprendizagem, pois ambos estão inseridos no contexto de vida dos 

estudantes e influenciam a maneira como concebem o mundo e como pensam sobre si 

mesmos. 

Partindo disso, entendemos que propostas que busquem alterar o quadro de 

ensino tradicional são fundamentais. Ainda, defendemos que para uma educação 

humanizadora é preciso considerar a importância de se aliar a arte ao conhecimento 

científico, e isso faz com que voltemos nosso olhar para a formação dos professores que 

vão mediar tal processo. Essa atenção deve ser considerada partindo do fato de que a 

formação de professores se encontra dicotomizada, em que o conhecimento científico, 

neste caso, encontra-se desvinculado do conhecimento pedagógico. Assim, Libâneo 

(2015) afirma que ao rejeitar o papel do conhecimento pedagógico do conteúdo, o 

professor não proporcionará ao estudante construir o conhecimento científico em 

questão a partir de um processo investigativo e histórico, mas somente pelo produto 

final, que é o conceito em si. 

Levando em consideração as questões discutidas até então, este trabalho tem o 

objetivo de analisar uma prática pedagógica para o ensino dos conceitos de nicho e 

habitat a partir da problematização e da arte através do olhar de nove sujeitos que 

participaram da pesquisa. 
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2. Desenvolvimento 

Este trabalho foi elaborado durante a disciplina Abordagem em Ciência, Tecnologia, 

Ambiente e Sociedade (CTSA), que faz parte do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). A disciplina tem como principal objetivo 

apresentar as origens sócio-históricas do movimento CTSA e sua participação no âmbito 

de ensino e pesquisa de Ciências no Brasil. Como parte da disciplina, foi proposta pelo 

docente responsável a atividade de construção de uma aula com enfoque CTSA, onde 

anteriormente a realização das aulas, os alunos puderam discutir por videoconferência a 

proposta antes de sua realização, assim, houve colaboração do professor e dos alunos 

matriculados na disciplina em todas as aulas desenvolvidas. Com a atual conjuntura de 

ensino em período de isolamento social, a aula foi realizada através de videoconferência 

entre os alunos, sendo a aula aqui demonstrada feita através de um serviço de 

comunicação da internet chamado Google Meet. 

A aula iniciou- se através de uma videoconferência com uma conversa entre os 

docentes, onde se colocaram como amigos, em que uma amiga apresentou uma dúvida a 

respeito do animal presente na cédula de 200 reais e gostaria de saber o motivo pelo 

qual o animal escolhido era um animal reconhecido por ela como um cão. Assim, essa 

amiga fez a ligação para um amigo professor de Ciências e Biologia, onde aconteceu 

uma breve observação da cédula enquanto dialogavam e, ao longo da problematização, 

foram apresentadas características do lobo guará por meio de imagens que o professor 

tinha e mostrou a essa amiga. Assim, de acordo com que iam discutindo sobre a vida e 

características do animal, elementos do nicho e do habitat foram sendo destacados, de 

modo que ao final da conversa o professor reuniu-os e construiu com a amiga que tais 

elementos compunham dois conceitos, nicho e habitat. Com isso, o professor apresentou 

alguns outros animais (ema, tamanduá-bandeira e tatu) que fazem parte do ambiente 

cerrado com uma música de fundo que também se remete ao bioma e finalizaram a 

conversa pela videoconferência. 

3. Metodologia 

Este trabalho se enquadra em uma pesquisa de cunho qualitativo. A análise da prática 

pedagógica descrita no tópico anterior foi realizada a partir da fala de nove sujeitos que 

foram convocados a comentar sobre o acontecimento de forma livre, onde um aspecto 

que deve ser ressaltado é que apesar da aula ter sido realizada para apresentar os 

conceitos de habitat e nicho, os comentários dos indivíduos tiveram foco na forma com 

que foram apresentados tais conceitos, fato ocorrido possivelmente pela preocupação 

em conhecer formas de ensino. A prática pedagógica foi disponibilizada pela plataforma 

Youtube e compartilhada na plataforma do Facebook, onde os comentários foram 

compartilhados. 

Os participantes são sujeitos que não pertencem a uma turma de uma 

determinada disciplina e nem mesmo fazem parte ou cursaram o mesmo curso de 

graduação/pós-graduação. Não houve exigência do formato da escrita e as falas foram 

coletadas e analisadas pela análise de conteúdo, em que o método de categorização de 

falas, proposto por Minayo e Deslandes (2016), foi utilizado para reconhecer as ideias 

mais frequentes neste grupo de sujeitos que avaliou a prática pedagógica em questão e 

agrupá-las em categorias que serão discutidas no tópico seguinte.  
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Os envolvidos com a pesquisa foram nomeados com a letra P seguida de um 

número (P1, P2 … P9) de modo a não expor a identidade de cada um. Como forma de 

enriquecer a discussão, traremos algumas falas para dialogar com o referencial teórico 

adotado 

4. Resultados e Discussão 

A partir da análise das falas dos envolvidos as mesmas foram agrupadas em três 

categorias, que serão descritas no quadro a seguir: 

Quadro 1: Descrição das categorias 

Categoria Descrição Frequência Ocorrência 

A importância do 

diálogo entre os 

professores ser claro 

e instigador 

Nesta categoria os participantes 

destacaram a importância do 

diálogo entre os professores 

contribuir para o aprendizado de 

maneira clara e instigadora 

6 P1, P4, P6, 

P7, P8, P9 

O uso da 

problematização 

Aqui os participantes destacaram o 

uso da problematização na aula em 

questão 

3 P3, P7, P8 

A nota de 200 reais 

como recurso 

pedagógico 

Nesta categoria os participantes 

citaram a utilização da nota de 200 

reais como um interessante recurso 

pedagógico 

3 P3, P4, P7 

As avaliações foram trazidas com recorte dos comentários, onde as falas mais 

frequentes fundamentaram as questões que serão aqui discutidas. Em sua maioria, as 

avaliações foram semelhantes, embora cada uma apresente especificidades dadas 

possivelmente pelo fato de que cada estudante trouxe suas experiências com histórias 

distintas, o que o influencia como sujeito e como profissional em sua individualidade. 

Todos os mestrandos trouxeram conceitos que nos auxiliaram na realização da 

discussão de temas relevantes como a importância do diálogo entre os professores, a 

importância da problematização como estratégia pedagógica e a importância do uso de 

objetos cotidianos como recurso pedagógico para o ensino. 

Assim, pode-se observar nas falas dos participantes, destacadas abaixo, a 

questão evidenciada a respeito do diálogo entre os personagens e que se encontra 

consoante às ideias do educador Paulo Freire (2011), que partem principalmente da 

construção do conhecimento por meio do diálogo entre os homens e mulheres. Nesse 

sentido, tendo o diálogo como aspecto importante representado na fala dos envolvidos 

com a pesquisa, pode proporcionar aos estudantes um aprendizado dialógico que 

possibilite de forma mais efetiva o estabelecimento de uma educação humanizadora 

defendida por Paulo Freire. Isso, claro, se o diálogo os envolver enquanto protagonistas 

também no processo de ensino e aprendizagem. 

P1: “...o diálogo entre os participantes possibilitou o desenvolvimento dos conceitos de 

nicho e habitat com muita naturalidade…” 
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P4: “...Pontos fortes a serem ressaltados é que o diálogo entre os colegas…”  

P6: “...Bom diálogo entre os personagens, isso instiga a assistir a aula…”  

P7: “...parabéns pelo diálogo, foi muito divertido e significativo ao abordar o conteúdo 

de uma forma dinâmica e com uma forma simples de dizer…”  

Outro ponto encontrado nas falas dos participantes, que estão citadas abaixo 

deste parágrafo, é a respeito da problematização como estratégia pedagógica que, 

segundo Venturelli (1997), também apoiado em conceitos desenvolvidos por Paulo 

Freire, entende que o resgate da necessidade de trazer o aluno como parte essencial do 

ensino passa a ser agente de transformação. Berbel (1998) entende que na 

problematização os estudantes partem da prática social, a refletem e, posteriormente, 

retornam à prática social com um repertório crítico, possibilitando, assim, 

transformações na sociedade. Sendo assim, trabalhar com a problematização pode ser 

um meio interessante para se pensar e refletir os impactos antrópicos sobre a 

permanência da vida nos ambientes, uma vez que neste processo o aluno passa a 

entender o nicho e o habitat dos seres vivos com um olhar crítico. 

 

P3: “Como foi proposto a maneira como foi conduzida a aula foi importante pois pode 

gerar vários conhecimentos através de problematizações…” 

P7: “Esse vídeo também faz pensar que o ensino de conceitos pode acontecer em forma 

de diálogo com os alunos, conhecendo o lugar em que eles vivem, a sua região, para 

problematizá-la”  

P8: “O uso dos questionamentos te leva a pensar…” 

O uso de objetos do cotidiano como recursos pedagógicos foi à terceira categoria 

levantada ao analisar a fala dos participantes, já que por este caminho pode facilitar a 

compreensão e o interesse dos estudantes, uma vez que aproxima o ensino dos 

elementos da realidade em que estão inseridos. Dessa forma, faz com que o conceito 

apresentado tome forma e significado para o estudante. Assim, foi apontado pelos 

participantes como o uso da imagem da cédula de 200 reais enriqueceu e facilitou a 

introdução dos conceitos desejados na aula. Segundo Kimura (2010), um fator 

importante quando planejada a ação pedagógica é que tal ação deve ser estudada em sua 

totalidade para se tornar efetiva, com isso, com planejamento e clareza no objetivo da 

aula, vários elementos da realidade podem se tornar objetos de aprendizado de conceitos 

científicos. Abaixo, segue as falas dos participantes a respeito do uso do recurso aqui 

discutido: 

P3: “...temas legais discutindo sobre uma imagem que estampa a nova cedula de 200 

reais…” 

P4: “A temática abordada foi muito interessante visto que tem sido bastante difundido a 

figura do lobo guará na nova cédula de 200 reais…”  

P6: “A dupla trouxe uma questão recente sobre a nota de 200,00...” 

Foram observadas na fala dos participantes P2 e P5 questões diferentes das 

citadas e que apresentam relevância, trazendo o fato da aula estar disponibilizada em 

uma plataforma pública de internet permitir maior acesso e também é citada a instigação 

que estimula a imaginação dos envolvidos com a aula. 

 

P2: “A aula deles inclusive disponivel por youtube facilitou observar a liberdade da 

informação …” 
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P5: “São propostas interessantes que conduzem o ouvinte a uma imaginação bem fértil, 

pois quando você reproduz outro personagem ou outro cenário, você é capaz de 

desenvolver no outro, a mais pura forma de imaginação e capacidades de criatividade.”  

5. Considerações Finais 

Concluir-se que propostas pedagógicas que busquem promover instâncias dialógicas são 

reconhecidas e corroboram com o modelo de educação humanizadora de Paulo Freire. 

Isso porque também existe o aspecto problematizador da prática pedagógica em questão 

que contribui para questionar a realidade, possibilitando a reflexão sistematizada de seus 

elementos. 
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Na era pós moderna somos bombardeados diariamente por imagens, sejam elas por 

meio de aparelhos móveis, meios de comunicação midiáticos, etc. Destarte, é de suma 

importância refletir como acontece a construção do conhecimento por meio da leitura 

imagética, principalmente no contexto tecnológico no qual hoje vivemos. Para 

desenvolver essa pesquisa, contaremos com o estudos de dois importantes filósofos do 

imagético: Vilém Flusser e Didi Huberman. A escolha do tema de pesquisa se justifica 

pela gritante presença do imagético no dia a dia das escolas, o que demanda na 

formação docente um maior entendimento de como ocorre esse processo da leitura das 

imagens, refletindo-o em um contexto não só educacional, mas também sócio-cultural, 

pois estamos construindo uma outra epistemologia, destarte, necessitamos também de 

outra visualidade em relação ao processo metodológico. É imprescindível entender a 

construção epistemológica por meio da imagem como um processo intrínseco ao 

contexto histórico cultural, e não como somente um ato mecânico. Sendo assim nós 

docentes somos comerciantes de sentidos, o que exerce um enorme peso na formação 

dos indivíduos. Portanto buscaremos com essa pesquisa entender e refletir como se 

constrói o conhecimento por meio da leitura de imagens técnicas, com sequeências 

pensadas para fim de se entender como ocorre esse processo pedagógico de construçã 

epistemologica e também para permitir a expressão do sentimento e a metodologia 

docente frente a essa demanda atual. 
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DAS LETRAS PARA TELAS: a relação entre leitura, cinema e educação  

A leitura e as adaptações cinematográficas podem se tornar uma grande aliada para 

diferentes classes sociais discutirem e apresentarem vários pontos de vista um mesmo 

assunto, como, cultura, dignidade, religião e cidadania. Por meio desses temas, o caminho 

se mostra mais viável e “atraente” para salientar a existência de diferentes culturas em 

uma mesma história, em um mesmo contexto, pois a literatura ajuda na formação de seres 

pensantes. Escrito pela discente Francisca de Paula Vitor David Oliveira orientada pelo 

professor doutor Vanderlei Barbosa vinculados ao Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGE), na modalidade de Mestrado Profissional na Universidade Federal de 

Lavras este trabalho apresenta como objetivo fazer com que pessoas de diferentes classes 

sociais tenham autonomia para discutir e interagir sobre diversos assuntos quando lhes e 

dado um espaço. Para embasamento da pesquisa, a metodologia utilizada consiste em 

promover uma experiência estética entre dois grupos de pessoas com culturas diferentes 

(erudita e popular), no sentido de verificar, de acordo com as mesmas, como a literatura 

e o cinema podem contribuir para a formação educacional/cultural das pessoas seja no 

âmbito formal ou informal. A pesquisa tem como arcabouço teórico autores 

preponderantes do tema como Jose Carlos Avellar, Fanny Abramovich e Silviano 

Santiago. Os resultados obtidos visam oferecer uma visão mais clara sobre a importância 

de valorizar aquilo que se tem de mais precioso, ou seja, a essência das pessoas e não sua 

aparência ou status. Através projeto é possível ter uma noção mais clara sobre a 

importância da gratidão, de retribuir ao outro aquilo que ele nos oferece de bom. Permite 

um aprendizado real sobre o que é, de fato, viver com dignidade e consciência, sempre 

atento aos menores e mais preciosos elementos que fazem parte de nossa vida diária.  

Palavras-chave: Cidadania. Dignidade humana. Valores. 
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 Defeitos cardíacos congênitos são anomalias no desenvolvimento que levam a 

alterações anatômicas na estrutura e/ou função do órgão presentes no nascimento. O 

defeito do septo atrial ocorre quando há uma comunicação entre o átrio direito e o átrio 

esquerdo devido à persistência do forame oval ou o septo interatrial não desenvolvido. 

Ocorre moderada sobrecarga de fluxo sobre o lado direito do coração, sendo os sinais 

clínicos dependentes do grau do defeito anatômico do septo atrial ou se associado a 

outras cardiomiopatias, incluindo na maioria das vezes a intolerância ao exercício, 

cianose e síncope. Há susceptibilidade às infecções pulmonares devido ao hiperfluxo da 

artéria pulmonar. Em lesões graves, os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva 

podem predominar. Foi atendido, no Hospital Veterinário de Grandes Animais da 

UFLA, um caprino, da raça Pigmeu, de aproximadamente 3 dias, com queixa de apatia, 

fraqueza e perda do reflexo de sucção. Ao exame físico, verificou-se relutância em se 

levantar, dificuldade de locomoção, taquicardia, arritmia cardíaca e taquipnéia. No 

hemograma, constataram-se anisocitose e policromasia de hemáceas, metarrubrícitos, 

corpúsculos de Howell-Jolly e pontilhados basofílicos, neutrofilia relativa, eosinopenia 

relativa e absoluta, trombocitose, anisocitose de plaquetas e plaquetas de estresse. A 

terapia instituída foi hidratação parenteral com ringer lactato; glicose à 50% na dose 

1g/kg/IV e aleitamento por sondagem nasogástrica a cada hora (20 mL). O animal veio 

ao óbito após aproximadamente 7 horas da internação. Neste trabalho, considerando a 

anamnese, os sinais clínicos e os achados laboratoriais e de necropsia, foi estabelecido o 

diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva devido ao defeito de septo interatrial. 

As anomalias cardíacas congênitas ocorrem em todas as espécies, porém não são tão 

comuns em nenhuma delas, entretanto a maior prevalência ocorre nos bovinos dentre os 

ruminantes. A etiologia é variável, incluindo herança genética, anóxia fetal, além de 

infecções virais, disfunções metabólicas e deficiências nutricionais de origem materna. 

Como o tratamento de cardiopatias congênitas é considerado economicamente inviável 

em pequenos ruminantes e ainda exista a possibilidade de transmissão hereditária aos 

descendentes, recomenda-se a eutanásia dos animais portadores dessas afecções. 
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De forma a se garantir o aumento da produtividade da cafeicultura brasileira, o 

melhoramento genético é de suma importância. Quando se pensa em melhoramento 

genético, durante as seleções ou, pelo menos, antes do lançamento da cultivar, é 

necessário também avaliar pormenorizadamente o tipo de grão, visando a manutenção da 

qualidade. Diante disso, objetivou-se com esse trabalho avaliar os defeitos de grãos do 

cafeeiro Big Coffee VL, conforme a classificação oficial brasileira. O experimento foi 

realizado no Setor de Cafeicultura da UFLA, onde houve a seleção das progênies que 

tinham o maior potencial produtivo, denominadas de progênies “elites”. O Delineamento 

experimental foi o Delineamento de Blocos Casualizados - DBC, foram selecionadas 12 

progênies “elites”, com 6 repetições. Para a percentagem de grãos do tipo moca foi obtida 

pela soma de todas as peneiras de grãos moca 10 e acima. Para o número e tipos de 

defeitos, utilizou-se uma amostra de 300g e estes foram separados todos os defeitos 

intrínsecos encontrados e quantificados, pesados separadamente. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, e agrupados pelo teste de Scott-Knott a 5 % de 

significância. Concluiu-se com esse trabalho que as progênies de “Big Coffee VL” P14, 

P23, P32, M4, M5, M11, M20, G9 e G16 apresentaram menor porcentagem de frutos 

brocados. As progênies não apresentaram diferenças para os defeitos concha, miolo de 

concha e moca. Como as progênies selecionadas ainda estão segregando, novos estudos 

poderão ser realizados. 
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A conservação dos recursos naturais é fundamental a vida humana, sendo 

imprescindível para as atividades cotidianas, bem como o equilíbrio entre o regime 

hídrico, flora e fauna. O Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) instituído pelo 

governo após a promulgação da lei federal nº. 12.651/2012 (Lei de Proteção da 

vegetação Nativa (LPVN)) visou uma maior integração de dados rurais, para que, por 

meio do CAR, pudesse ter um maior planejamento e controle para o combate aos danos 

ambientais. Neste intuito, este trabalho teve por objetivo efetuar a delimitação e análise 

das Áreas de Preservação Permanente (APP) na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Carapinas, localizada em Perdões- MG, utilizando ambiente SIG, tendo como apoio 

dados públicos e dados do SiCAR. Para a execução do trabalho, utilizou-se o software 

ArcGIS 10.1®, onde delimitou-se as APP e fez-se as devidas análises. Para toda a bacia, 

foram delimitadas 4 classes de APP, sendo elas: topo de morros, encostas acima de 45º 

de declividade, nascentes e, cursos d´agua. Para a delimitação, utilizou-se a metodologia 

proposta por Peluzio et al. (2010). As APP em torno de nascentes e de cursos d’agua 

foram delimitadas a partir da hidrografia retificada de forma manual e visual baseada na 

hidrografia da ANA e dados públicos declarados na plataforma SiCAR. E foram 

delimitadas de duas formas: com base no art. 4° e no art. 61 da LVPN. Por fim, 

delimitaram-se as manchas de mata nativa utilizando imagens georreferenciadas do 

Google Earth. Após delimitar e sobrepor as APP, foi constatado que deveria existir no 

total 1443,99 ha de APP ao todo na bacia (202,84 ha de APP de nascentes e 860,87 ha de 

APP de cursos d’agua). Porém ao considerar as APP em áreas consolidadas, o total de 

APP que deveria ser mantido seria de 669,58 ha (18,22 ha de APP de nascentes e 251,60 

ha de APP de cursos d’agua). Por fim, constatou-se que ao considerar o art. 4º, apenas 

30,86% das APP estariam preservadas, e quando se considera APP em áreas 

consolidadas, 57,58% estariam preservadas. Conclui-se que ao utilizar os dados do 

CAR como auxilio na delimitação de APP pode fornecer dados mais precisos e 

fidedignos sobre a preservação e manejo de APP na bacia hidrográfica e nortear 

trabalhos de recuperação na mesma.  
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Resumo 

Este trabalho aborda questões retiradas das atividades de um estágio em docência feito 

durante o segundo semestre do ano de 2019, onde para além de encontros para 

discussão de conteúdos relativos à prática da docência, houve acompanhamento de uma 

turma de licenciatura e entrevista/conversa com uma docente no sentido de perceber o 

papel do professor universitário. A partir da observação participante, entrevista 

semiestruturada e apoio da literatura foi possível tecer reflexões sobre a necessidade da 

profissionalização da docência, os saberes necessários para tal, função social da 

universidade e a busca por paradigmas alternativos na construção de aulas da 

licenciatura enquanto espaço de formação de futuros professores. 

Palavras-chave: Formação; Estágio; Professores.  

 

Abstract  

This work addresses issues taken from the activities of a teaching internship done 

during the second semester of 2019, where in addition to meetings to discuss content 

related to teaching practice, there was a group of undergraduate students and an 

interview / conversation with a in the sense of perceiving the role of the university 

professor. Based on participant observation, semi-structured interviews and support 

from the literature, it was possible to reflect on the need for the professionalization of 

teaching, the necessary knowledge for this, the university's social function and the 

search for alternative paradigms in the construction of undergraduate classes as a 

training space for students, future teachers. 

Key words: Formation; Internship; teachers. 

 

1. Introdução  

O presente trabalho objetiva apresentar relatos de experiência construídos a partir da 

disciplina de Estágio Docência no curso de Mestrado em Educação Científica e 

Ambiental no segundo semestre do ano de 2019 na Universidade Federal de Lavras, de 

forma a refletir sobre questões importantes na formação de professores. São questões 

importantes para pensar durante esta fase que atravessamos, de pandemia, uma vez que 

apresentam situações vivenciadas antes da interrupção das aulas presenciais e, 

certamente, precisam ser consideradas no retorno às atividades presenciais. 
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As reflexões são provenientes das atividades desenvolvidas nos seguintes momentos do 

estágio: o primeiro composto por encontros semanais às segundas feiras entre os 

estudantes da turma de mestrado e a docente responsável pela disciplina, onde foram 

discutidas questões a partir das vivências dos estudantes das turmas de graduação em 

que cada um estava inserido; e o segundo era o próprio acompanhamento das aulas nas 

diferentes disciplinas e cursos de graduação, preferencialmente das licenciaturas e/ou 

acompanhando professores que tematizassem em suas aulas questões pedagógicas. 

Como parte das atividades, os estudantes também conversaram com diferentes docentes 

sobre o trabalho e papel do professor universitário.  

É importante que a prática do professor esteja socialmente contextualizada. De acordo 

com Pimenta (1996) a formação de professores deve contribuir para que os alunos 

desenvolvam atitudes e habilidades de modo que a sua prática esteja vinculada a uma 

reflexão e formação contínua de sua identidade como professor em função da realidade 

social na qual ele se encontra inserido. Isto porque a docência foi, tal como outras 

profissões, historicamente se transformando e ganhando novas caraterísticas dada a 

realidade colocada pela sociedade em diferentes momentos. Assim, a identidade do 

professor não é algo imutável, devendo ser percebida como um processo de mobilização 

de experiências e vivências de vários contextos que auxiliam nessa construção. 

2. Procedimentos Metodológicos 

O trabalho aconteceu tendo em conta a planificação da disciplina "Estágio Docência" 

que, como referido na introdução, foi se desenrolando a partir das reflexões trazidas 

pelos estudantes que acompanharam, durante o semestre, diversas disciplinas na 

graduação, ou seja, nestes encontros tomávamos as vivências e práticas de cada 

participante como objeto de estudo, aprofundamento e teorização. Particularmente, as 

vivências da disciplina de Estágio II, que foi acompanhada, auxiliaram nas reflexões do 

presente trabalho, bem como nas discussões semanais, a partir de um relato de 

experiência que consiste na apresentação de resultados da vivência de determinada 

realidade, aliando-a à fundamentação teórica. 

Assim, podemos descrever os momentos dividindo-os em três partes: 

a) Encontros semanais- discussões realizadas uma vez por semana sobre as 

vivências dos estudantes nas turmas da graduação acompanhadas. 

b) Acompanhamento da disciplina "Estágio II" no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas- observação e interação com a turma no sentido de buscar 

compreender a forma de construção das aulas e a dinâmica das mesmas ao longo 

do semestre. A partir de uma observação participante que, de acordo com 

Queiroz et. al. (2007) consiste na inserção do pesquisador no grupo estudado, 

estabelecendo um relacionamento bilateral com o intuito de entender a realidade, 

vivenciando a prática em causa, onde foi possível fazer parte do grupo e 

compreender melhor o decurso das atividades. 

c) Entrevista com professora do curso de Pedagogia- buscou-se interagir com 

uma docente do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras a partir 

de perguntas semiestruturadas, ou seja, questões previamente discutidas, porém 

flexíveis em função do desenvolvimento da conversa, concordando com 

Fantinato (2015), elaboradas conjuntamente pela turma e professora responsável 

pela disciplina com finalidade de refletir sobre a função do professor 

universitário. 
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3. Resultados e Discussão 

Houve, durante o semestre, várias questões trazidas pelos alunos e/ou pela professora 

que foram abordadas a partir de um diálogo e auxílio da literatura. Dada a extensão do 

presente trabalho, abordar-se-ão algumas questões consideradas fundamentais, de forma 

sucinta. 

3.1. Encontros semanais 

Inicialmente, a questão marcante é a importância destes momentos para o processo 

formativo. Isto porque acompanhar a dinâmica dos estágios permite que os estudantes e 

professores possam, constantemente, refletir sobre todo o processo de forma 

aprofundada, correndo menos risco de deixar de lado ou abordar superficialmente 

alguns aspetos que necessitem de análise e intervenção.  

Vários aspetos ligados à prática docente foram abordados durante o semestre. Podemos, 

então, abordar alguns deles cujas conclusões são mais reflexões do que respostas 

acabadas, até porque a área da educação tematiza bastante o processo formativo, não se 

atentando apenas aos resultados e avaliações somativas. 

 Profissionalização da docência 

As discussões sobre a validade dos conhecimentos teóricos e empíricos são frequentes 

e, muitas vezes, apresentam dicotomias. Por um lado, temos a experiência do dia-a-dia 

no terreno que traz bagagem e permite que um engenheiro civil, por exemplo, possa 

ministrar aulas com profundidade e recorrendo às questões práticas da área. Por outro 

lado, a pergunta que se coloca é: o conhecimento da prática é suficiente para formar 

outros profissionais?   

De acordo com Pimenta (1996), tal como outras, a profissão de professor emerge num 

contexto histórico em que havia necessidade desta prática como resposta a uma 

demanda social. Ao longo da história, a profissão foi ganhando caraterísticas em função 

da transformação da própria sociedade. Ou seja, como prática social, ser professor foi 

ganhando novos significados, novos olhares e novas percepções. Entretanto, há 

pertinência de analisar até que ponto a expansão dos sistemas e instituições de ensino 

em termos quantitativos tem relação proporcional com a qualidade dos mesmos, 

principalmente devido a nova configuração do professor. Significa, portanto, repensar a 

identidade do professor enquanto um sujeito histórico. Também, significa compreender 

a forma como os sujeitos em formação se apropriam do conhecimento, uma vez que há 

necessidade destes saberes fazerem sentido e parte da vida cotidiana dos alunos, futuros 

profissionais da docência. Portanto, é importante que o próprio professor tenha a sua 

atividade como prática social e não mero ganha-pão. É preciso que o saber-docente faça 

sentido para quem se está a formar e para si mesmo. 

 Função social da universidade  

O papel do tripé ENSINO/ PESQUISA/ EXTENSÃO é uma questão que pode ser 

refletida sob diversos pontos de vista. Um deles tem a ver com a importância atribuída a 

cada um destes no processo formativo. Patentemente a universidade se diferencia de 

outras instituições que abarcam pesquisas e atividades de extensão pela componente de 

ensino. Não obstante, a necessidade de um momento de construção em sala de aulas é 

indispensável.  
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Perguntariamos, então, qual é a função social da universidade? Seria responder as 

demandas sociopolíticas ou refletir, ao mesmo tempo, sobre elas? 

Tratar da função social da universidade invoca uma complexidade de elementos para 

auxiliar na reflexão e chegar a uma conclusão. Importante referir que a conclusão pode, 

mais do que trazer respostas acabadas, levantar uma série de questionamentos a serem 

pensados e repensados pois a educação está inserida num contexto político que varia em 

função do contexto social. 

Para Saviani (2012), a socialização do conhecimento é de grande importância. Por um 

lado, é preciso perceber que a educação e a política têm especificidades. Por outro, 

embora sejam campos diferentes, a educação possui uma dimensão política, assim como 

a política possui uma dimensão educativa.  

Por que abordar sobre a educação e política para falar da função social da universidade? 

Porque historicamente, a relação entre educação e política possui determinantes sociais. 

Aliás, refletindo sobre a revolução francesa que é um dos mais importantes marcos 

históricos na educação, percebemos que o surgimento e expansão das escolas 

representou um ato de resistência ao modelo de sociedade que outrora estivera 

colocado. Daí que, entender as instituições de ensino, desde as escolas primárias até a 

universidade, passa por perceber que a educação que temos hoje, como ela é percebida e 

ocorre, é fruto de uma configuração social histórica. 

3.2. Acompanhamento das aulas na turma de Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

A graduação tem caraterísticas geralmente conhecidas e bastante comuns, embora com 

peculiaridades e exceções, dependendo das conjunturas. Neste caso, trata-se de uma 

turma composta por estudantes de diferentes faixas etárias e provenientes de diversos 

contextos sociais, num processo de formação de identidade como grupo.  

De um modo geral, durante o semestre os encontros assistidos tiveram duas vertentes: o 

acompanhamento semanal dos estágios dos estudantes nas escolas e a discussão sobre a 

própria escola como instituição social, recorrendo à obras como de Saviani sobre escola 

e democracia. Quanto aos encontros semanais, voltamos a enfatizar o caráter 

diferenciado de muitos outros estágios pois tais momentos não existem. O que existe, 

em muitos casos, é um acompanhamento não frequente e em caso de algum aspeto de 

cariz pontual durante o processo.  

Relativamente às discussões teóricas, podemos refletir sobre algumas percepções 

retiradas da experiência com a regência de aulas. Uma delas é a pré-disposição dos 

estudantes em se informar sobre os conteúdos a serem tratados na sala de aulas. São 

muitos os casos de estudantes que simplesmente não fazem a leitura do material 

recomendado. Daí o primeiro empecilho para o processo de construção do 

conhecimento. Caso o professor siga um paradigma cartesiano nas suas aulas, não 

considere as especificidades e não esteja preparado para lidar com situações como estas, 

não previstas, o processo formativo fica comprometido. 

A tabela que se segue apresenta as médias de estudantes presentes na sala de aulas em 

dias aleatórios, numa turma composta por 26 estudantes. Salvo ligeiros erros de 

contagem pois alguns chegavam após a marcação de presenças. Porquê número de 

estudantes presentes? Porque a presença é um dos indicadores que permite analisar o 

decurso das aulas, ou seja, se os estudantes se faziam presentes à sala de aulas e em que 

medida. 
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Datas (2019) 10/09 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 

N⁰ de 

participantes 

22 17 19 18 15 19 21 

                Tabela 1. Registo de presenças em dias aleatórios. 

Há dois aspetos a destacar. O primeiro é que não houve registo de nenhuma aula com a 

presença de todos os estudantes. O segundo é que parte das ausências não foi 

justificada. Quase 100% das aulas foram construídas em conjunto (o professor e os 

estudantes), tanto a partir das suas vivências e práticas nas respetivas escolas como 

estagiários, bem como nas experiências tidas ao longo dos anos que foram alunos do 

ensino básico e fundamental. As aulas tiveram uma dinâmica muito diversificada onde 

parte delas foi realizada em espaços abertos como jardins, fora da sala de aulas. Outro 

aspeto é que o grupo foi ao longo do semestre construindo o conhecimento desenhando 

uma peça teatral de modo a sintetizar as discussões sobre as vivências nos estágios, a 

escola e seu papel, considerando elementos históricos do seu surgimento e a sua 

configuração em função da sociedade. Segundo relatos dos próprios alunos, a 

construção de conhecimentos a partir do teatro permitiu melhor apropriação e 

contextualização dos saberes poisos assuntos discutidos e retratados na peça faziam 

parte da sua realidade, do seu cotidiano. Assim, compreender os conteúdos por meio de 

uma abordagem histórico-crítica a partir do caminho percorrido na disciplina permitiu 

não só a aproximação com os temas tratados, mas também uma leitura e um 

entendimento mais aprofundado da sua realidade social, bem como, segundo os 

próprios, um estreitamento das relações interpessoais entre os estagiários. 

Uma das questões passa por compreender que a formação não ocorre somente pela 

prática pedagógica dentro da sala de aula ou espaço de aprendizagem. Seria necessário 

se atentar ao perfil atual do estudante universitário (da graduação) enquanto sujeito de 

uma sociedade que ao longo dos tempos construiu e destruiu identidades, colocando os 

holofotes na busca pelo dinheiro, por uma posição social melhor, mas acima de tudo 

preponderante para a inserção e, até certo ponto, aceitação social. Posteriormente 

podemos pensar nas funções atribuídas à universidade hoje, no que se espera dela e, 

principalmente, no que se vai lá buscar.  

3.3. Conversa com professora universitária 

A questão central foi de compreender o papel do professor universitário, procurando 

saber acerca do que significa ser professora universitária, que resultados espera deste 

trabalho e os desafios de formar nos dias atuais. Nesse sentido a professora destacou 

que o professor universitário deve contribuir para a construção e desenvolvimento de 

condições e situações de aprendizagem que visem a construção de autonomia pelos 

estudantes, emancipação e independência, se atentando ao fato de, muitas vezes, os 

estudantes confundirem autonomia com libertinagem. Destacou, também, que os 

estudantes devem entender que precisarão lutar para ser o que quiserem, numa 

sociedade onde muitas pessoas nascem condenadas a ser o que se impõe a elas. 

Compreender a prática do professor universitário significa não só olhar para os 

posicionamentos destes atores sociais como reflexões da sua prática, mas também da 

sua formação enquanto profissional proveniente de determinada área científica. Ou seja, 

é corriqueiro que a visão de um professor da área de ciências exatas seja diferente da 

que um professor das ciências humanas possui.  
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Considerações Finais 

O estágio permitiu compreender que a formação de professores não pode ser dissociada 

do contexto social, uma vez que os fatores de ordem social influenciam diretamente na 

prática do profissional em sala de aulas. 

Entre os desafios, a profissionalização da docência e o entendimento da função social da 

universidade que foram questões muito abordadas durante o semestre colocam em 

discussão a necessidade de investir na transformação da ideia de que profissionais de 

várias áreas sem formação específica podem ser professores. Isto não significa que, por 

exemplo, um engenheiro civil não possa dar aulas, mas sim que é preciso que este 

profissional tenha uma formação pedagógica. “Passar conhecimentos” é algo diferente 

de garantir o processo de ensino-aprendizagem, vale perguntarmo-nos também: como e 

por que tais conhecimentos precisam e serão ensinados. 

Com o acompanhamento da turma de licenciatura, foi possível pensar que quando o 

processo de formação se dá de uma forma cartesiana, a partir da aprendizagem de 

conteúdos e métodos de ensino, dar aulas se reduz a buscar e passar informações, o que 

torna a atividade do professor monótona e mecânica. Com as atividades desenvolvidas 

na disciplina acompanhada na licenciatura, ficou evidente a necessidade de considerar 

outros caminhos, outra dinâmica, outra forma de atingir objetivos pedagógicos. Isso não 

influencia somente no decurso das aulas na licenciatura, mas é uma forma de construir, 

com futuros professores, formas alternativas de dirigir o processo formativo e 

ressignificar as relações sociais.  

A partir da interação com uma professora universitária, a dimensão humana na 

formação é, sem dúvidas, uma das mais importantes questões a pensar. Não é apenas 

um professor ou uma professora, mas sim um ser humano, um sujeito social inserido 

num contexto complexo e que precisa ser considerado durante a sua formação. 
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O presente trabalho tem como finalidade desenvolver uma pesquisa acadêmica para o 

programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal de Lavras, 

mas, para além das formalidades exigidas, a temática escolhida parte da concepção de 

que a muito as tecnologias digitais tem sido vistas como inimigas do processo de ensino, 

o que automaticamente supõe uma certa ‘resistência’ por parte dos docentes, que além 

de aderirem a essa ideia de oposição às tecnologias, em sua maioria não tiveram 

formação necessária para o uso das mesmas em sala de aula ou não dispõe de recursos 

necessários para sua aplicação. Visto isso, e diante atual momento, momento esse em 

que as plataformas digitais se tornaram a principal fonte de interação entre escola e 

comunidade o período de ensino remoto trouxe muitas reflexões e perspectivas para a 

Educação, o docente atuante, se depara hoje com uma realidade que há muito temos 

convivido, a ‘era digital’ ou “era da informação”, o que torna indispensável repensarmos 

a formação de professores.  Alguns dos referenciais teóricos que contribuirão para o 

desenvolvimento desta pesquisa são, Levy (2010) que dialoga sobre o conceito de 

cibercultura, Costa e Lopes (2016), que discutem uma formação docente voltada para 

desafios e inovações e possíveis novos autores que estudam a temática e que também 

podem enriquecer este trabalho. Minha hipótese parte da ideia de que os professores, em 

especial os do Ensino Fundamental (anos iniciais) tem encontrado muita dificuldade na 

utilização das Tdic’s (Tecnologias digitais de informação e comunicação) durante o 

período de Ensino Remoto, e que isso ocorre devido a uma carência de formação que 

contemple o uso das mesmas em sala de aula. Partindo dessa ideia, este trabalho tem 

como principal objetivo, investigar por meio de uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

constrativa, utilizando de questionários, via google forms, os principais desafios 

encontrados pelos professores do Ensino Fundamental (anos iniciais) de duas escolas da 

cidade de Lavras, sendo uma da rede Estadual de Ensino e outra de Rede Particular de 

Ensino. E a partir dos dados poder-se-á pensar em um projeto de intervenção em 

benefício da formação continuada que envolva as práticas pedagógicas mediadas pelas 

tecnologias.   
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As espécies de plantas do gênero Amaranthus (caruru) possuem importância 

como plantas infestantes das diversas culturas. São plantas anuais que em geral 

reproduzem por sementes e frutos e de difícil manejo pelos agricultores devido ao 

extenso período de germinação durante o ano, rápido crescimento, grande produção de 

sementes viáveis e dificuldade de identificação no momento de aplicação de herbicida. 

São plantas daninhas que promovem competição por água, luz e nutrientes reduzindo o 

rendimento das culturas. O estudo do crescimento de plantas daninhas fornece 

informações que contribuem para o desenvolvimento de sistemas de manejo, por meio 

da aplicação de herbicidas. O objetivo do trabalho foi estudar o desenvolvimento do 

caruru, descrevendo o acúmulo de matéria seca nos ramos, em g/planta, ao longo do 

tempo, por meio dos modelos Gompertz e Logístico, nas espécies Amaranthus 

retroflexus e Amaranthus spinosus. Os dados foram obtidos nas idades de 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80 e 90 dias pós a semeadura. 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 duas espécies estudadas, os dois modelos apresentaram resíduos 

independentes, homogêneos e com distribuição normal. Para a espécie Amaranthus 

retroflexus o modelo Gompertz foi mais adequado para descrever o acúmulo de matéria 

seca, enquanto que para a espécie Amaranthus spinosus o modelo Logístico se ajustou 

melhor. Com base no modelo Gompertz observou-se que o ponto de inflexão do 

acúmulo de matéria seca da espécie Amaranthus retroflexus ocorreu aos 47 dias com 

acúmulo máximo de 46,7 g/planta. 
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 A Amazônia dispõe de uma infinidade de potencialidades naturais subutilizadas 

e o conhecimento sobre a estrutura destes materiais é indispensável principalmente ao 

que se refere à qualificação dos mesmos para seus diferentes usos, reduzindo 

desperdícios e garantindo um consumo mais sustentável. A ausência de conhecimento 

sobre a estrutura de parte destas espécies se torna fator limitante para sua aplicação 

tecnológica. O objetivo do trabalho foi descrever qualitativamente a estrutura anatômica 

dos feixes vasculares do estipe de Euterpe oleracea Mart., a fim de ampliar 

conhecimentos sobre a anatomia da espécie e agregar informações pertinentes à família 

Arecaceae. Foram coletados 6 estipes na comunidade de São Braz, Santarém, Pará, para 

a confecção de lâminas histológicas das regiões de periferia e centro do cilindro 

vascular do estipe. Para a análise qualitativa foram observadas características inerentes 

às células dos feixes vasculares. O caule é heterogêneo, constituído de tecido de 

revestimento, córtex, cilindro vascular – dividido em periferia (feixes vasculares 

organizados) e centro (feixes dispersos aleatoriamente) – feixes vasculares e feixes de 

fibras não-vasculares. Em uma visão geral, o modelo de vascularização da espécie 

Euterpe oleracea está de acordo com o modelo descrito para a espécie Raphis excelsa, 

composto por xilema (metaxilema e protoxilema), floema, fibras (vasculares e não-

vasculares) e corpos silicosos. A espécie demonstrou possuir características anatômicas 

comuns às espécies do gênero. Nota-se crescente variação tanto em arranjo quanto em 

tamanho e quantidade, quando observamos os feixes no sentido centro – periferia, 

determinando assim, os feixes da porção central como principais fontes de condução e 

os feixes da periferia como principal fonte de sustentação. 
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 O tomate é uma das hortaliças de maior importância econômica, social e 

nutricional. Dentro da cadeia produtiva, busca-se por frutos uniformes, com baixo custo 

de produção e alto rendimento. No programa de melhoramento genético, é realizada a 

etapa de avaliação de cultivares para a seleção de materiais adaptados à região de 

cultivo. Com isso, permite a identificação de materiais promissores para determinado 

ambiente, que contribui no melhor desenvolvimento vegetal do sistema de produção. 

Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho selecionar genótipos de tomate de mesa de 

acordo com os atributos agronômicos desejáveis, na região de Lavras-MG. 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, avaliado 22 genótipos de tomate do tipo salada, com 4 

repetições e 7 plantas por parcela. As avaliações agronômicas foram realizadas durante a 

colheita, a partir de 90 dias após o transplantio. Os atributos analisados foram: 

quantidade de frutos por planta (unidade), produtividade total (kg/planta), produtividade 

comercial (kg/planta) e refugo (unidade). A avaliação de refugo consistiu na 

contabilização de frutos defeituosos e a produção comercial, no peso total de frutos sem 

defeitos. Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o software 

SISVAR e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A partir 

dos resultados, foi observado diferença significativa para todos os caracteres. Os 

materiais 3102, 3101, 3107 e 3125 apresentaram grande quantidade de frutos por planta, 

alta produtividade total, maior produção comercial, além de menor número de frutos 

defeituosos. Entretanto, os materiais 3100 e 3124 apresentaram baixa quantidade de 

frutos e alta produtividade total, demonstrando que são materiais com frutos mais 

graúdos e que podem ser promissores no melhoramento genético. Portanto, a avaliação 

das características agronômicas foi eficaz para a seleção de quatro genótipos superiores 

de tomate, em que apresentam desenvolvimento superior na região de Lavras-MG.   
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 Durante o inverno no estado do Rio Grande do Sul, nas áreas de lavouras, 

predominam culturas produtoras de forragens e culturas para cobertura vegetal. A 

cultura do trigo de duplo propósito (DP) vem ganhando espaço na área semeada, por 

conseguir agregar duas fontes de renda. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

desempenho de linhagens DP no ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) no ano de 

2019. O ensaio foi semeado na Embrapa Trigo em Passo Fundo- RS, com três linhagens 

(L01, L02 e L03) e duas testemunhas, BRS Tarumã (T01) e BRS Pastoreio (T02). O 

delineamento utilizado foi de blocos ao acaso com três repetições e três manejos de 

forragem, sem corte de forragem (SC), com um corte (1C) e com dois cortes (2C). Com 

altura entre 25 a 30 cm ocorreram o corte e a coleta da forragem. Foram avaliadas a 

produção de matéria seca (MS) e a produtividade de grãos. Os dados foram submetidos 

à análise de variância e quando significativos aplicados o teste de Tukey 5%. Quanto à 

produtividade de grãos, não houve diferença significativa entre os manejos SC, 1C e 2C 

dentro de genótipo. Já entre os genótipos, dentro dos grupos, houve variação 

significativa com médias que variaram de 3490,2 a 5405,2, 3366,0 a 5114,4 e 3388,9 a 

4924,8 kg/ha
-1

 nos grupos SC, 1C e 2C respectivamente. O melhor genótipo nos três 

grupos foi T01, diferindo apenas da L01. Mesmo após dois cortes, a redução na 

produtividade de grãos foi inferior a 500 kg/ha
-1

. Para produção de MS não foi 

verificada diferença dentro dos grupos. No grupo 1C a variação de produção de MS foi 

de 853,1 na L04 a 1075,3 kg MS/ha
-1

 na L01, superando a melhor testemunha em 

aproximadamente 10%. No grupo 2C, L01 se manteve como a melhor linhagem, 

produzindo 137 kg MS/ha
-1

 a mais que T01, entretanto, não superando T02. 

Considerando o total produzido nos dois cortes, L02 teve a menor média de 

produtividade de forragem e L01 a maior média entre as linhagens, ficando abaixo de 

T02. L01 é a melhor linhagem para Duplo Propósito, T01 apresenta a maior 

produtividade de grãos.  
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Link para o pitch: https://www.youtube.com/watch?v=SdAa8wA5acM 

Em um programa comercial de melhoramento da cultura da soja são realizadas 

inúmeras hibridações resultando em centenas de populações segregantes que são 

conduzidas até atingirem um nível satisfatório de homozigose. Após a seleção dentro das 

populações, milhares de progênies são avaliadas em diferentes ambientes. Isso resulta na 

ocorrência de dados desbalanceados devido às perdas de parcelas ao longo das gerações. 

O Melhor Preditor Linear Não Viesado (BLUP) é um preditor adequado de valores 

genéticos aditivos de indivíduos sob seleção, que permite o uso simultâneo de 

praticamente todas as fontes de informação, oriundas de vários experimentos avaliados 

em um ou mais locais, de modo a predizer valores genotípicos. Assim, objetivou-se 

estimar parâmetros genéticos e fenotípicos em progênies de soja e selecionar progênies 

de soja com melhor valor genético. O experimento foi conduzido no Centro de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária – Fazenda Palmital, 

localizada no município de Ijaci e no Centro de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico em Agropecuária (Fazenda Muquém) da Universidade Federal de Lavras – 

UFLA, no município de Lavras na safra 2019/2020. As progênies F4:5 foram separadas 

em dois grupos, um contendo as progênies precoces e outro as progênies tardias. A 

parcela experimental foi 1 linha de 2 metros de comprimento, espaçamento de 0,60 metros 

entre linhas e densidade de 18 sementes por metro linear no experimento precoce e 12 

sementes por metro linear no experimento tardio. O delineamento experimental foi o 

latice simples 13x13 compreendendo as 160 progênies de cada experimento e 9 

testemunhas comuns. Para produtividade de grãos, a h2 foi de 0,64 para as progênies 

precoces e tardias. Para maturação absoluta 0,50 e 0,87 (progênies precoces e tardias, 

respectivamente). A acurácia seletiva dos BLUP’s variou de 0,67 (maturação absoluta 

das progênies tardias) a 0,86 (maturação absoluta das progênies precoces). Os tratamentos 

130 e 54 foram os únicos que produziram mais que a melhor testemunha (M8210 IPRO). 

Dentre as progênies precoces destacam-se a 88 e 157, ambas com 117 dias para a 

maturação e elevado potencial produtivo. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. 

444



 

 

Desempenho de Progênies do Programa de Seleção 

Recorrente de Feijão Carioca da UFLA  
 

Lorena Caroline Dumbá Silva1, Everton da Silva Cardoso1, Júlio Augusto de 

Castro Miguel1, Reberth Renato da Silva1, Magno Antônio Patto Ramalho1   e 

Vinícius Quintão Carneiro1 
 

1Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

lorena.silva2@estudante.ufla.br, everton.cardoso@estudante.ufla.br, 

juliocastromiguel83@gmail.com, reberthrenato@hotmail.com, 

magnopatto@gmail.com, vinicius.carneiro@ufla.br 

Palavras-chave: Melhoramento do feijoeiro, Parâmetros genéticos, Seleção. 

 

 O feijão carioca é o tipo comercial mais produzido e consumido no Brasil. 

Assim, os principais programas de melhoramento do feijoeiro no Brasil têm focado no 

melhoramento desse tipo de grão. A seleção recorrente é a principal estratégia adotada 

pelos programas de melhoramento da cultura, uma vez que esta visa aumentar a 

frequência de alelos favoráveis na população ao longo dos ciclos de recombinação. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar as progênies S0:1 do programa de seleção recorrente 

de feijão carioca da UFLA quanto à produtividade e aspecto dos grãos, arquitetura de 

plantas e severidade de mancha angular. Foram avaliadas 192 progênies S0:1 e as 

cultivares Carioca e Pérola em um experimento conduzido em delineamento de blocos 

casualizados, com parcelas de uma linha de dois metros e duas repetições. As progênies 

foram avaliadas quanto à produtividade e aspecto dos grãos, severidade de mancha 

angular e arquitetura de plantas, os três últimos utilizando uma escala de notas. Este 

experimento foi conduzido no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras, Minas Gerais. Foram realizadas 

análises individuais de variância para todas as características, considerando o efeito de 

progênies como aleatório. Também foram obtidas as estimativas de parâmetros 

genéticos. Constatou-se que para produtividade, aspecto de grãos, arquitetura de plantas 

e severidade de mancha angular houve variabilidade genética entre as progênies. As 

herdabilidades para estes caracteres foram de 52,7%, 52,6%, 42,6% e 28,3%, 

respectivamente. Os coeficientes de variação variaram entre 15,1% a 20%, o que indica 

que houve boa precisão experimental. Dentre as progênies, 40% apresentaram 

produtividade de grãos superior a 3.000 kg.ha-1, o que realça a eficácia deste programa 

de seleção recorrente. Dentre estas progênies mais produtivas, 16% apresentaram grãos 

com padrão comercial e 3% com plantas com arquitetura ereta de plantas. Entretanto, 

não se observou progênies resistentes à mancha angular. Verifica-se que o programa de 

seleção recorrente de feijão carioca da UFLA ainda tem variabilidade genética 

disponível, o que proporciona ganhos expressivos na cultura. 
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Nos últimos anos, as dietas de bovinos de corte em terminação, vêm sofrendo mudanças, 
aumentado a concentração energética e diminuindo a concentração de fibra. Com isso, 
ocorre alta inclusão de milho nas dietas, e, segundo Pinto e Milen (2018), o milho está 
presente em mais de 50% da matéria seca da dieta em 85% dos confinamentos brasileiros. 
Porém, a digestibilidade do amido de híbridos brasileiros é baixa por apresentarem 
endosperma mais duro (BERNARDES et al., 2018). Uma maneira de melhorar a 
digestibilidade é transformar esses grãos em silagem. Diante disso, objetivou-se com este 
estudo avaliar o uso de silagem de espigas (snaplage) na dieta de terminação de tourinhos 
Nelore. O experimento foi conduzido no setor de bovinocultura de corte do departamento 
de Zootecnia da UFLA no ano de 2019. Durante 86 dias, 72 tourinhos da raça Nelore com 
peso vivo médio inicial de 400 ±27,4 kg foram confinados em um delineamento 
inteiramente casualizado. Os animais foram divididos em 24 baias com 3 animais cada e 
3 tratamentos, como segue:  Silagem de milho, milho grão reconstituído, milho grão cru 
moído, torta de algodão, farelo de soja, ureia, enxofre 70S e núcleo (CON); Snaplage, 
milho grão cru moído, torta de algodão, farelo de soja, ureia, enxofre 70S e núcleo 
(SNAP65), e Snaplage, torta de algodão, farelo de soja, ureia, enxofre 70S e núcleo 
(SNAP85). As dietas foram isoproteicas e isoenergéticas. Após o período experimental, 
os animais foram abatidos em frigorífico comercial. Os dados foram analisados por meio 
do procedimento MIXED do SAS, e as médias foram comparadas por meio do teste t (P 
≤0,10). Não houve diferença significativa nos resultados de eficiência alimentar, 
rendimento de carcaça, peso de carcaça quente e pH. Houve diferença estatística para as 
variáveis peso vivo final (P=0,083) e ganho médio diário (P=0,073) com maiores valores 
para o tratamento SNAP65 (572 kg e 2,02 kg/dia), mas não deferindo do tratamento 
SNAP85 (567 kg e 1,95 kg/dia), o maior consumo (P=0,069) foi para o tratamento 
SNAP85 (2,55 kg/dia), seguido por SNAP1 (2,51 kg/dia) e pelo Controle (2,4 kg/dia). As 
variáveis espessura de gordura subcutânea (EGS; P=0,062) e área de olho de lombo 
(AOL; P=0,072) também apresentaram diferença estatística, com maior EGS e menor 
AOL para o tratamento SNAP85 (5,12 cm e 78,63 cm2). O tratamento SNAP65 (85,01 
cm2) apresentou maior AOL, e não deferiu do tratamento controle (80,91 cm2). O uso de 
Snaplage em dietas para bovinos de corte em terminação é capaz de substituir dietas 
contendo silagem de planta inteira e silagem de grão de milho reconstituído, sem afetar o 
desempenho e as características da carcaça.  

Link vídeo: https://youtu.be/t89jA76S6jk  
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A alta heterogeneidade dos resíduos madeireiros provenientes do manejo florestal tem 

sido um grande desafio para o setor energético. Assim, o objetivo desse estudo foi 

avaliar o desempenho energético dos resíduos madeireiros de espécies florestais 

nativas. Para isso, foram coletadas madeiras residuais de nove espécies, são elas: 

Licania canescens, Eschweilera pedicellata, Manilkara elata, Dinizia excelsa, 

Pseudopiptadenia suaveolens, Caryocar villosum, Couratari oblongifolia, Protium 

altissimum e Goupia glabra. Os resíduos amostrados no presente estudo são oriundos 

do plano de manejo florestal sustentável (PMFS) da Fazenda Rio Capim em 

Paragominas, Pará. As propriedades da madeira avaliadas foram: densidade básica, teor 

de cinzas e poder calorífico superior. As análises foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Parauapebas. Os 

resíduos foram ranqueados com base no Índice de Desempenho Energético da Lenha 

(IDEL). A densidade básica dos resíduos madeireiros variou de 0,554 g cm-3 (C. 

oblongifolia) a 0,895 g cm-3 (M. elata). As espécies com maior e menor teor de cinzas 

foram D. excelsa (0,30%) e L. canescens (2,46%), respectivamente Para o poder 

calorífico superior (PCS) das espécies, os valores médios encontrados variaram de 

4.869 kcal/kg (D. excelsa) a 4.557 kcal/kg (E. grandiflora). Com base no IDEL, a 

espécie que apresentou melhor desempenho energético da lenha foi D. excelsa. 

Enquanto que a L. canescens obteve menor índice, o que significa que essa espécie 

apresenta qualidade energética inferior as demais espécies. 
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 A cafeicultura é uma das principais atividades agrícolas do Brasil. Populações 

resistentes a ferrugem alaranjada (Hemileia vastatrix Berk. et Br.), principal doença da 

cultura, têm sido desenvolvidas pelos programas de melhoramento a partir da seleção de 

genótipos genitores de elite diversos para os cruzamentos e formação das gerações 

segregantes, selecionadas pelo método genealógico. Deste modo, o objetivo do trabalho 

foi avaliar o potencial produtivo de progênies em geração F5 com característica de 

resistência a ferrugem alaranjada em primeira safra. Foram avaliadas 14 progênies 

oriundas do cruzamento entre Icatu Amarelo IAC 2944 e Catuaí Amarelo IAC 62 e 5 

progênies oriundas do cruzamento Icatu Amarelo IAC 2944 e IAC 5002, e a testemunha 

a cultivar MGS Aranãs. O experimento foi instalado no delineamento em blocos 

completos casualizados com três repetições, no Campo Experimental da EPAMIG em 

Três Pontas/MG em março de 2018. A colheita foi realizada no dia 15 de julho de 2020, 

sendo coletada uma amostra de 4 litros de “café da roça” por parcela e submetidas a 

secagem em terreiro até atingirem umidade de aproximadamente 11%. Em seguida, as 

amostras foram armazenadas por 30 dias para estabilização da umidade para serem 

beneficiadas. Foram avaliados o rendimento (L), porcentagem de peneira 16 e acima e 

produtividade média das progênies (sacas/ha). Os dados coletados foram submetidos à 

análise de variância ao nível de 5% de probabilidade e as médias dos genótipos 

comparadas pelo teste de Scott-Knott. Com base nas condições deste trabalho observou-

se diferença significativa apenas com relação a variável rendimento, sendo que as 

progênies oriundas do cruzamento entre Icatu e IAC 5002, assim como uma das 

progênies do cruzamento Icatu Amarelo e Catuaí Amarelo IAC 62  apresentaram valores 

de rendimento maiores  significativamente, sendo necessário maior volume de “café da 

roça” para a produção de uma saca beneficiada. Conclui-se que as progênies avaliadas 

não apresentam destaque produtivo, demandando um estudo conjunto em mais de uma 

safra para aferição da seleção das progênies superiores. 
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 Bacillus thuringiensis é uma bactéria entomopatogênica de ampla utilização no 

controle biológico de pragas. Um método comum para predição de sua atividade 

inseticida é através de ensaios de quantificação relativa da expressão gênica por PCR para 

quantificação rápida e confiável de genes cry e vip. Para obter eficiência nessa técnica o 

desenvolvimento e validação de primers são extremamente importantes. Portanto, esse 

trabalho teve como objetivo desenhar novos primers para os genes cry1Aa, cry1Ca, 

cry1Ia e vip3Aa. Os primers foram elaborados manualmente a partir das sequências 

consenso de cada gene utilizando o editor de sequências BioEdit 7.2 e analisados com a 

ferramenta OligoAnalyzer Tool (IDT). A especificidade de cada ensaio foi verificada com 

o Primer Blast (NCBI). Após a síntese, os ensaios foram validados a partir de um pool de 

DNA genômico e de cDNA da cepa 775E de Bacillus thuringiensis pertencente ao Banco 

de Microrganismos da Embrapa Milho e Sorgo. Realizou-se uma curva padrão de quatro 

pontos com fator de diluição 1:10 e três réplicas técnicas. As eficiências das reações 

foram calculadas utilizando-se o valor de slope e R
2
 obtidos da curva padrão para cada 

gene testado. As reações foram conduzidas em um volume final de 10 µL contendo 10x 

SYBR Green PCR Master Mix (ABI Applied Biosystems, UK), 0, 25 mM de cada primer 

e DNA genômico ou cDNA. Os primers testados apresentaram eficiências de 

amplificação variando de 94,9 a 106,8%, dentro dos limites esperados. Os primers 

desenvolvidos podem ser utilizados nos experimentos de investigação de expressão 

gênica, sendo esse o primeiro passo para relacionar o potencial dos genes inseticidas para 

o controle de insetos-pragas. 
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As metérias-primas sustentáveis vem sendo utilizadas para aplicações em tecnologias 

inovadoras principalmente na área de biopolímeros, visando melhores funcionalidades e 

ampliação de pesquisas na área de tecnologia verde/sustentável, que está em constante 

progresso nas universidades brasileiras. Nesse estudo, a ênfase ocorreu na preparação de filmes 

biopoliméricos, abrangendo uma matriz (constituída de isolado proteico de soja (IPS)) e os 

reforços (constituído de lignina kraft (LK, a mesma foi obtida através da empresa Klabin S/A) 

e taninos extraídos de Stryphnodendron adstringens (TA)), na intensão de aperfeiçoamento do 

conceito de bioplásticos, aplicação de recursos sustentáveis e ação antioxidante no setor de 

embalagens. Os materiais utilizados nesse estudo possuem origem em resíduos do setor 

agroindustrial (tal como, as indústrias de papel & celulose (IPC) e as indústrias alimentícias 

(IA)). As IPC's descartam em larga escala a lignina kraft, sendo um problema do setor de 

resíduos e sendo infelizmente direcionada para o processo de combustão (nas biorrefinarias), 

emitindo altas taxas de dióxido de carbono (CO2) e outros gases poluentes. De forma 

semelhante, as IA's produzem uma alta quantidade de derivados de soja (como tofu, leites, óleos 

entre outros), gerando uma quantidade exacerbada de resíduos que necessita de um tratamento 

específico antes de ser descartado de forma incorreta em cursos hídricos, não adicionando assim 

micropoluentes de preocupação emergente nos efluentes. Logo, o objetivo desse estudo 

consistiu no desenvolvimento de bioplásticos de origem renovável/sustentável e bioprospecção 

de filmes no setor de embalagens. A metodologia empregada constituiu uma matriz de IPS 

45g/L, lignina kraft (aplicada em diferentes proporções (1,5%, 3,0% e 5,0%), taninos (em 

concentrações de 1,0% e 2,0%) e utilizando etilenoglicol/etanol/glicerol (1:2:1) como aditivos 

plastificantes para a formação do bioplásticos. Realizando posteriormente testes para a 

avaliação de suas propriedades mecânicas tais como: Ensaio de Tração, Perfuração, 

Rasgamento (dentro das normas ASTM). Os resultados inferiram que quanto maior a 

concentração de reforço, o bioplástico apresentou menor taxa de alongamento (observado de 

forma semelhante no teste de tração e rasgamento), quando comparado ao controle. Assim, o 

biopolímero tem um alto potencial para uso no setor de embalagens, mas precisa de 

aprimoramento da técnica.  
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 A umidade do solo é uma propriedade importante com diversas aplicações para 

várias ciências, como engenharias, agrárias e ambientais.  Além disso, a umidade é 

determinante em outras propriedades do solo, como consistência, resistência, retenção e 

permeabilidade (SU et al., 2014).  Devido à importância, as técnicas e metodologias 

para a medição da umidade do solo têm sido aprimoradas ao longo das últimas décadas 

(Bittelli, 2011).  Dessa forma, pesquisas que visam alcançar melhores resultados de 

precisão e exatidão dos sensores, preferencialmente os de baixo custo, têm sido 

realizadas. Os polímeros ganharam grande aplicação e notoriedade no campo 

tecnológico de sensores desde a década de 1990 até a atual mudança tecnológica, como 

a utilização de silício em micro sensores. Assim, o uso dos polímeros pode ser adaptado 

de acordo com a necessidade e com o avanço tecnológico.  Devido as respostas rápidas 

no processo de medição e melhor seletividade dos materiais poliméricos, os sensores 

clássicos estão sendo, aos poucos, substituídos. Neste trabalho objetiva-se desenvolver 

um sensor de umidade do solo utilizando um polímero de baixo custo e fácil obtenção. 

O polímero será utilizado por meio de imersão de um condutor e em seguida secado 

utilizando um dessecador.  A curva de calibração do sensor será obtida de forma padrão 

e a leitura dos dados será realizada com um aparato eletrônico. O sensor a ser 

desenvolvido será comparado com o método padrão de medição de umidade e, 

possivelmente, com sensores já existentes na literatura ou no mercado. 
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Os  principais  tipos  de  cobertura  utilizados  no  Brasil  são  as  telhas  metálicas,  de                           
fibrocimento,  e  cerâmicas.  Todos  os  tipos  citados  possuem  sérias  questões  a  nível  de                           
deficiências  em  suas  qualidades  para  busca  de  sustentabilidade.  Produzir,  portanto,  um                       
tipo  de  cobertura  em  que  os  principais  materiais  provenham  de  fontes  renováveis,                         
orgânicas  e  fixadoras  de  carbono  como  o  bambu  e  que  além  dessas  qualidades  possuam                             
boa  resistência  física  e  mecânica,  cumpram  a  função  de  estanqueidade,  e  que  ainda  sim                             
tenham  capacidade  térmica  de  alta  eficiência  é  um  objetivo  formidável  a  ser  alcançado.                           
Nos  climas  tropicais  como  o  no  qual  o  Brasil  está  inserido,  a  incidência  da  radiação                               
solar  se  dá  em  ângulos  nos  quais  as  coberturas  são  as  partes  das  edificações  que  mais                                 
recebem  tal  energia.  Com  isso  evidentemente  esse  elemento  construtivo  é  o  que  mais                           
sofre  ação  das  intempéries  principalmente  no  que  tange  absorção  de  calor  realizada  pela                           
envoltória  da  edificação.  Tudo  isso  contribui  para  que  os  telhados,  em  que  os  materiais                             
possuam  propriedades  térmicas  vantajosas,  sejam  obviamente  interessantes  para                 
manutenção  do  conforto  ambiental.  Este  fato  proporcionará  redução  do  uso  de                       
equipamentos  de  arrefecimento  de  alto  custo  energético  em  sua  operação,  ocasionando                       
melhoria  na  eficiência  energética.  Este  é  o  caso  dos  materiais  de  mudança  de  fase  ou                               
PCMs  cujo  potencial  tem  sido  explorado  como  altamente  efetivo.  Este  trabalho  busca                         
desenvolver  e  avaliar  o  desempenho  mecânico  e  térmico  de  coberturas  produzidas  com                         
Matriz  de  bambu,  material  de  origem  orgânica  renovável,  abundante,  barato  e  de                         
mudança  de  fase  ou  PCM  em  composição  com  produto  preservante  ao  ataque  de                           
xilófagos  selado  com  material  resistente  a  radiação  ultravioleta.  Pesquisar  esta  produção                       
para  edificações  eficientes  e  de  baixo  custo  a  fim  de  amplificar  a  sua  qualidade  no  que                                 
tange   a   busca   pela   sustentabilidade   e   seus   três   eixos   principais.   
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  O Meloidogyne paranaensis é um dos principais nematoides que acometem a 

cafeicultura. A presença deste nematoide na área cultivada, pode levar a mortalidade das 

plantas ainda no desenvolvimento inicial da cultura, dependendo do nível populacional 

do parasita no solo e da suscetibilidade da cultivar de cafeeiro. Diante disso, este estudo 

teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de progênies derivadas do 

cruzamento de Amphillo e Catuaí em área naturalmente infestada por Meloidogyne 

paranaensis. O experimento foi instalado na fazenda São Judas Tadeu no município de 

Piumhi-MG. Foram avaliadas nove progênies desenvolvidas pelo Programa de 

Melhoramento Genético da Epamig, oriundas do cruzamento de Amphillo e Catuaí e 

duas cultivares comerciais IPR 100 (resistente) e Catuaí Amarelo IAC 62 (suscetível). O 

experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados, com quatro 

repetições, totalizando 44 parcelas experimentais, cada parcela era composta por 15 

plantas, sendo considerada como úteis as nove centrais. A altura da planta e o diâmetro 

do caule foram avaliados 12 meses após o plantio. Os dados foram submetidos a análise 

de variância e ao teste de Scoott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. A altura média 

das plantas foi de 64,3 cm. A menor altura foi observada na cultivar suscetível Catuaí 

Amarelo IAC 62, com 52,2 cm, e a mais alta foi a progênie 44A, com 89,7 cm. O 

diâmetro de caule médio foi de 12,6 mm, com uma variação de 10,5 mm observado na 

progênie 105 e 16,0 mm na progênie 44A.  Após um ano transplantadas no campo, as 

progênies de Coffea arábica apresentaram desenvolvimento inicial satisfatório em área 

infestada por M. paranaensis. Entretanto, se faz necessário, manter as avaliações afim 

de verificar o comportamento dos materiais ao longo dos anos. 
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 A desinfestação superficial é um processo em que eliminamos todas as formas 

vivas presentes em um material, vidraria ou, como é o caso, sementes e tecidos vegetais, 

e na literatura encontramos diferentes metodologias bem consolidadas. Ainda assim 

pouco se tem de informação quando buscamos trabalhar em condições assépticas com 

estacas de plantas, tornando o trabalho mais dispendioso. Com isso o presente trabalho 

testou a utilização de diferentes concentrações de hipoclorito de sódio e diferentes 

variações de tempo para desinfestação superficial de estacas de ora-pro-nobis na 

condução de experimentos em condições axênicas. Foram coletadas estacas com 15 cm 

de comprimento e diâmetro padronizado de 0,8 cm. As estacas depois de 30 segundos 

em álcool 92% foram submetidas a diferentes tratamentos: Concentrações de 1% e 2,5% 

de hipoclorito de sódio (NaClO) por períodos de 10, 20, 30 min e um controle, 

totalizando sete tratamentos e três repetições. Paralelamente deixamos as estacas por 1 

hora e meia em hipoclorito de sódio. Em seguida foram lavadas com água. Todas 

estacas tratadas foram colocadas dentro de frascos de penicilina com meio de cultura 

Batata dextrose líquido e YM que possam servir de substrato para microrganismos 

presente nas estacas e armazenados em BOD a uma temperatura de 27°C. Todo o 

procedimento foi feito dentro da capela de fluxo laminar e posteriormente transferidas 

para tubetes com substrato de areia e vermiculita (1:1). As comparações foram feitas 

utilizando a escala McFarland. Com 24 horas observamos diferenças na turbidez de 

alguns meios de cultura devido ao crescimento de microrganismos nos tratamentos com 

10 e 20 minutos e concentrações de 1%. Houve um crescimento gradual dentro de uma 

mesma concentração de acordo com o tempo, com um maior crescimento microbiano 

quando tratado por 10 min com hipoclorito de sódio, seguido dos tratamentos com 20 e 

30 minutos. No tratamento por 30 minutos, os meios de cultura, tanto batata dextrose 

líquido como YM apresentaram uma coloração mais clara, quando comparadas ao 

controle, ainda assim houve presença de crescimento microbiano. Observamos também 

que foi importante isolar toda a estaca em uma condição axênica com intuito de não 

haver contato com o meio externo protegendo a estaca com uma cápsula e vedada com 

papel filme. O tratamento em que utilizamos hipoclorito de sódio durante 30 minutos a 

uma concentração de 1% foi considerado, dentre os testados, o mais eficiente, porque 

não houve turbidez do meio. As estacas que permaneceram durante o periodo de 1 hora 

e meia no hipoclorito ao ser transplantada apresentaram sintomas de queima na estaca. 
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A presença do línter na semente de algodão, compromete a qualidade sanitária, 

fisiológica e dificulta a fluidez da massa de sementes no momento da semeadura. 

Assim, o deslintamento é uma etapa obrigatória que visa a melhoria da qualidade das 

sementes. Desta forma objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de 

algodão, submetidas ao deslintamento químico, com o uso de ácido sulfúrico 

concentrado a 98% e armazenadas em condições de ambiente sem controle de 

temperatura e umidade relativa do ar. O experimento foi conduzido no Laboratório 

Central de Análise de Sementes, da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais.  Foi 

utilizado um lote de sementes da cultivar DP1746B2RF fornecidas pela empresa J&H 

Sementes. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2, 

com quatro repetições, sendo três tempos de deslintamento químico (0, 4 e 8 minutos 

em ácido sulfúrico concentrado a 98%) e dois períodos de armazenamento (0 e 150 

dias). A qualidade fisiológica foi avaliada mediante os testes de: germinação e 

envelhecimento acelerado. Os dados foram submetidos a análise de variância e teste de 

comparação de médias (Tukey á 5%) usando o software SISVAR® versão 5.6. 

Verificou-se que a exposição das sementes ao ácido sulfúrico durante 8 minutos 

proporcionou as maiores germinações, com 98 e 87 % de germinação antes e após 

armazenamento, respectivamente, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. 

Para o vigor por meio de envelhecimento acelerado, as sementes deslintadas durante 8 

minutos também foram superiores estatisticamente, apresentando valores de 91 e 83% 

antes e após o armazenamento respetivamente. As sementes não deslintadas 

apresentaram os piores resultados não alcançando 70% de sementes germinadas nos 

testes avaliados, em ambas as épocas de avaliação. Assim pode-se concluir que para as 

sementes de algodão da cultivar DP1746B2RF é indicado o deslintamento com ácido 

sulfúrico concentrado a 98% durante 8 minutos, pois proporcionou maior eficiência na 

remoção do línter, sementes com deslintamento total e qualidade fisiológica elevada.
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O paradigma SDN ( Software Defined Networking) é considerado promissor para a                       
inovação das tecnologias de redes de computadores. A arquitetura de uma SDN separa o                           
plano de controle do plano de dados. O plano ou camada de controle é onde fica a                                 
cadeia de serviços e o controlador da rede. A camada de infraestrutura ou plano de                             
dados é onde ficam os dispositivos da rede como switches, roteadores, servidores. SDN                         
permite a criação de regras a partir de seu controlador para definir ações sobre o                             
comportamento do tráfego na rede. Segurança em redes é um assunto em constante                         
discussão, pois diariamente surgem formas de ataques com objetivos diversos. Em SDN                       
não é diferente, muitos ataques de DDoS são realizados aos controladores da SDN,                         
portanto, medidas de proteção devem ser desenvolvidas para mitigar atividades                   
maliciosas na rede. Apesar de redes SDN fornecerem forte controle sobre o fluxo de                           
tráfego, também oferecem novos problemas e desafios. Um ataque de DDoS ao                       
controlador tem potencial para deixar toda a rede inoperante. Para identificar tráfego                       
anômalo nas redes SDN serão analisados os fluxos de entradas para que seja possível                           
criar regras automaticamente no controlador através de técnicas de inteligência                   
artificial. O objetivo dessas regras é mitigar potenciais ameaças e garantir a integridade                         
dos dados que trafegam na rede. Para identificar características cruciais no                     
monitoramento de uma rede SDN, serão criados cenários simulando redes SDN com                       
diversos tipos de ataques. O tráfego dessa rede será analisado e classificado em legítimo                           
e anômalo usando-se algoritmos de aprendizado de máquina. A partir desta                     
classificação, serão criadas regras para conter as atividades maliciosas identificadas. Por                     
se tratar de uma pesquisa em fase inicial, ainda não é possível observar os resultados.                             
No entanto, espera-se que as regras propostas sejam eficientes na mitigação dos ataques,                         
evitando que o controlador da rede trabalhe abaixo de sua capacidade ou fique                         
inoperante. Serão utilizadas métricas como taxa de falsos positivos, precisão, recall e                       
F-measure para avaliar os resultados.  
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  A utilização da iFDN, ou FDN indigestível, como parâmetro para prever 

consumo de matéria seca (MS) pelos bovinos é uma ferramenta que vem sendo 

utilizada com maior eficiência. Com o objetivo de estimar esses dados para formulação 

de dietas a campo, um experimento com o uso de capim do gênero Brachiaria brizantha 

cultivar Marandu será instalado no Departamento de Forragicultura da Universidade 

Federal de Uberlândia – na cidade de Uberlândia – MG para avaliação de altura do 

dossel, interceptação de luz, teor de clorofila e massa de forragem. Amostras serão 

levadas para análises “in situ” onde será avaliado a digestibilidade da FDN da gramínea 

e para o laboratório de análises para a determinação da proteína e FDN. A forragem 

será avaliada em diferentes fases de maturação fisiológica e diferentes níveis de 

adubação nitrogenada. Um banco de dados será criado para verificação de correlações 

entre a proteína bruta com  a iFDN.  O experimento ocorrerá no período de Novembro a 

Janeiro, período em que há a intensificação do uso de pastagens como fonte de alimento 

para os bovinos, e também em virtude de menores variações de  temperatura, 

pluviosidade, fotoperíodo e umidade. O experimento terá duração de dez semanas, com 

avaliações ocorrendo a cada sete dias.  

 O delineamento do experimento será em BCC - blocos completos casualizados, 

com quatro tratamentos e quatro repetições totalizando 16 unidades experimentais, 

correspondendo aos quatro níveis de adubação. Serão em parcelas de 4 x 5 metros.   
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 Quando a precipitação atinge a superfície do solo o impacto das gotas de chuva 

pode desencadear o processo de erosão hídrica. Para que esse processo erosivo seja 

mitigado, torna-se necessária a determinação da erosividade da chuva para identificação 

dos potenciais erosivos da precipitação e dos locais mais críticos, visando a prevenção 

ou minimização por meio de adoção de práticas de conservação do solo e da água. 

Objetivou-se determinar a erosividade da chuva (Fator R) para Brasília-DF, Flores de 

Goiás, Formosa, Goiânia, Goiás, Jaraguá, Niquelândia, Pirenopólis e Uruana, no estado 

de Goiás e em Peixe-TO, influenciados pela bacia do reservatório do Peixe Angical, 

para o período de 6 anos (2015 a 2020). Os dados de precipitação com registros de 10 

minutos correspondem aos Dados da Rede de Monitoramento de Desastres Naturais do 

CEMADEN/MCTI, disponíveis no site do CEMADEN em mapas interativos. 

Posteriormente, a erosividade da chuva foi determinada pelo método proposto por 

Wischmeier e Smith aplicando o pacote RainfallErosivityFactor, disponível no CRAN 

do software estatístico R. Os valores do Fator R para o período de 2015 a 2020 foram de 

3.319,53 MJ mm ha-1 h-1 (Brasília), 4.036,75 MJ mm ha-1 h-1 (Flores de Goiás), 

5.357,93 MJ mm ha-1 h-1 (Formosa), 8.275,02 MJ mm ha-1 h-1 (Goiânia), 6.521,60 MJ 

mm ha-1 h-1 (Goiás), 2.413,00 MJ mm ha-1 h-1 (Jaraguá), 7.134,37 MJ mm ha-1 h-1 

(Niquelândia), 9.516,73 MJ mm ha-1 h-1 (Pirenopólis), 8.167,98 MJ mm ha-1 h-1 

(Uruana) e 3.788,6 MJ mm ha-1 h-1 (Peixe). A erosividade foi classificada como fraca 

para Jaraguá, moderada para Brasília, Flores de Goiás e Peixe, moderada a forte para 

Formosa, Goiás e Niquelândia e forte para Goiânia, Pirenopólis e Uruana. Os locais 

mais críticos indicados para adoção de práticas conservacionistas seguem a mesma 

classificação da erosividade da chuva: forte > moderada a forte > moderada > fraca. 
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 Um indicador de qualidade de óleos vegetais é o índice de peróxidos (IP), que 

mede a quantidade de hidroperóxidos, os primeiros produtos da oxidação lipídica. O 

método oficial para a determinação do IP em óleos baseia-se na adição de ácido acético, 

clorofórmio e iodeto de potássio à amostra, seguida da titulação do iodo liberado com 

tiossulfato, empregando-se amido como indicador. Embora forneça bons resultados, tal 

metodologia é laboriosa e requer grandes quantidades de reagentes, gerando resíduos 

nocivos à saúde e ao meio ambiente. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo 

desenvolver um método para determinação do IP em óleos vegetais usando uma câmera 

de smartphone. No método proposto, volumes de amostras e reagentes foram reduzidos 

em 80% e a etapa de titulação foi substituída por uma foto da mistura. Os parâmetros 

dos sistemas de cor RGB, HSV, HSL e XYZ das imagens foram obtidos e calibrados 

por Regressão Linear Múltipla contra os respectivos valores de IP obtidos pelo método 

oficial. Cálculos para correção de iluminação foram considerados. Foram analisadas 19 

amostras de óleos vegetais, com IP variando de 8,82 a 60,18 meqO2/kg. Para os 

modelos sem correção de iluminação os melhores desempenhos foram obtidos usando 

os sistemas de cor RGB, HSV e HSL, todos com R² de 0,99 e RMSE de 1,00, 2,08 e 

1,98 meqO2/kg, respectivamente. Para os modelos corrigidos pela razão entre cada 

componente de cor e o somatório destas, os sistemas RGB e XYZ apresentaram os 

melhores desempenhos, com R² de 0,99 e 0,98 e RMSE de 1,1 e 1,79 meqO2/kg, 

respectivamente. Para os modelos corrigidos pela razão entre cada componente de cor e 

a média destas, os sistemas RGB e XYZ apresentaram os melhores desempenhos, 

ambos com R² de 0,99 e RMSE de 1,64 e 1,78 meqO2/kg, respectivamente. Portanto, o 

IP de óleos vegetais pode ser determinado por meio de fotos obtidas por um smartphone 

com economia de reagentes, sendo a correção da iluminação um fator importante para a 

obtenção de modelos menos susceptíveis às variações das condições analíticas, 

sobretudo os efeitos da iluminação. Além disso, o método é menos subjetivo por 

dispensar a titulação, a qual pode ter erros do analista na detecção do ponto final. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências FAPEMIG, CAPES e CNPq 

460



DIÁLOGOS ENTRE O VERBAL E O NÃO-VERBAL: UM OLHAR 

BAKHTINIANO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DOS TONS EMOTIVO-

VOLITIVOS EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS SOBRE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

Leonardo de Oliveira1, Marco Antônio Villarta-Neder2 

1 Departamento de Estudos da Linguagem – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

2 Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

leonardo.oliveira3@estudante.ufla.br, villarta.marco@ufla.br 

      Expressão da singularidade dos sujeitos, o tom é um elemento que permeia toda enunciação, 

em maior ou em menor grau. Na dinâmica discursiva, o tom está intimamente ligado às 

representações que um enunciador tem acerca do seu auditório social, o que pressupõe a atribuição 

de um dado peso sócio-hierárquico ao(s) seu(s) interlocutor(es). Com base nessas representações 

do outro e, ainda, da situação comunicativa, do contexto sócio-histórico e do partilhamento de 

saberes (conhecidos ou pressupostos) entre os sujeitos envolvidos, o enunciador assume esse ou 

aquele tom emotivo-volitivo nos enunciados que profere, o que, na linguagem verbal, revela seus 

traços em escolhas lexicais, sintáticas e/ou de entonação da voz. Contudo, o Círculo de Bakhtin 

tem uma concepção mais ampla de enunciado, compreendendo como tal qualquer conjunto 

coerente de signos partilhados e passíveis de compreensão por uma coletividade. Assim 

assimiladas, as considerações do Círculo quanto aos enunciados contemplam o fato de que eles 

também se manifestam tendo como suporte signos de natureza diversa da do signo linguístico, 

razão pela qual assumimos a premissa de que, uma vez inerentes a qualquer enunciado, os tons 

atravessam não só a linguagem verbal, mas qualquer materialidade sígnica por meio da qual os 

enunciados venham a se concretizar. Em acréscimo a essas ideias, Paula e Serni (2017), ao 

investigarem as potencialidades extraverbais do enunciados, trazem ao estudo dos mesmos o 

conceito de verbivocovisualidade, com o qual dão conta das suas dimensões sonora e visual e do 

qual lançaremos mão nesse trabalho.  Levando em conta essa visão expandida das enunciações, 

esta pesquisa pretende demonstrar como tons emotivo-volitivos determinam a escolha e o arranjo 

das diferentes semioses que compõem de forma integrada filmes publicitários dedicados à 

preservação ambiental. Pensando ainda na influência que fatores socioideológicos exercem sobre 

os processos enunciativos e, consequentemente, sobre os tons que assumem, selecionamos três 

filmes publicitários oriundos de diferentes esferas sociais e com projetos de sentido divergentes, 

no intuito de evidenciar com mais clareza o impacto desses fatores sobre os seus respectivos e 

distintos tons emotivo-volitivos. Para tanto, selecionamos um filme institucional do Ministério do 

Meio Ambiente, outro promovido pelo conglomerado Unilever e um terceiro de iniciativa da 

organização não governamental SOS Mata Atlântica. Pretendemos com este enfoque no tom pelo 

viés da verbivocovisualidade contribuir para o enriquecimento das pesquisas devotadas ao estudo 

dos gêneros do discurso, visto que o conceito é ainda pouco explorado, sobretudo no tocante aos 

enunciados que congregam expressamente semioses verbais e não verbais.  
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 A madeira é um material heterogêneo e as fibras que à compõe possuem 

propriedades que variam no sentido radial do tronco. Os estudos de tais variações 

auxiliam o entendimento da melhor forma de aproveitamento da madeira, especialmente 

para produção de celulose e papel. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação radial 

das dimensões das fibras na posição de 1,30 m de altura do solo (DAP), considerando os 

anéis anuais de crescimento da árvore. Dois clones de híbridos de E. urophylla x E. 

grandis com 10 anos de idade foram utilizados, sendo amostradas duas árvores por 

clone. Em cada árvore foi retirado um disco na posição do DAP. A partir dos discos foi 

feita a identificação dos anéis anuais de crescimento, que foram seccionados e amostras 

retiradas para as análises das dimensões das fibras. A individualização das fibras foi 

realizada utilizando-se o método de Nicholls e Dadswell e as dimensões das fibras foram 

obtidas por meio de microscópio óptico com auxílio do programa Dinocapture 2.0. Vinte 

fibras foram mensuradas por anel anual de crescimento em cada clone. Os resultados 

mostraram que houve a tendência de aumento no comprimento das fibras e na espessura 

da parede celular, enquanto que o diâmetro do lume reduziu no sentido medula-casca, 

nos dois clones. A largura das fibras não apresentou tendência definida no sentido radial 

em ambos os clones. De modo geral, as fibras foram mais espessas, de menor lume e 

mais compridas nas regiões mais próximas à casca nos dois clones avaliados.  
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A diferença na fertilidade do solo promove variações no surgimento, morte e 

sobrevivência de perfilhos, onde o manejo da desfolhação com base em número de 

folhas serve como uma ferramenta para melhor compreensão dessas respostas e 

determinação do melhor momento de colheita do pasto de capim Marandu. Objetivou-se 

avaliar a dinâmica de crescimento e produção do capim Marandu (Urochloa brizantha 

cv. Marandu) em função do manejo do número de duas, três ou quatro folhas 

completamente expandidas por perfilho e adubação nitrogenada de 180 kg ha-1 N 

(média) ou 360 kg ha-1 N (alta), durante a estação chuvosa da região. O ensaio foi 

realizado na Universidade Federal do Tocantins, campus de Medicina Veterinária e 

Zootecnia em Araguaína, TO, com período experimental de 195 dias (novembro de 

2017 à junho de 2018). A densidade populacional de perfilhos (DPP) foi acompanhada 

quando a estratégia de manejo definida fosse atingida com contagem de perfilhos vivos 

em um quadro de 0.15 m². Para avaliação dos padrões demográficos de perfilhos foram 

utilizados anéis feitos de arame liso de 25 cm de diâmetro, introduzidos ao solo de 

forma que envolvesse touceiras que refletissem a condição média do dossel, sendo um 

anel por unidade experimental. Os valores de taxa de aparecimento de perfilhos não 

sofreu efeito significativo entre os tratamentos (P>0.05), enquanto a taxa de mortalidade 

(P=0.0120) e sobrevivência de perfilhos (P= 0.0120) tiveram variações estatísticas, mas 

todas apresentaram maiores valores na estratégia de duas folhas aparecidas. A dinâmica 

populacional de perfilhos (DPP) e a massa seca por perfilhos apresentaram resposta de 

compensação tamanho e densidade de perfilhos, com 673.74 perfilhos.m² e 0.44 

g.perfilho-1 no manejo de duas folhas e dossel mais baixo de 28 cm, em contraste com 

585 perfilhos.m² e 0.71 g.perfilho-1 no manejo de quatro folhas e dossel mais alto de 42 

cm de altura. O aparecimento, sobrevivência de perfilhos e DPP contribuíram para a 

maior densidade volumétrica da forragem (P=0.0219) na estratégia de duas folhas e 

adubação alta (496.49 kg ha-1cm-1). As estratégias de manejo da desfolhação são 

capazes de promover diferenças no perfilhamento do capim Marandu. Considerando a 

renovação e perenidade do pasto, melhores resultados são encontrados no manejo de 

duas folhas aparecidas com respostas mais expressivas no capim sob efeito da alta 

adubação nitrogenada.  
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 Bebidas à base de extratos vegetais são derivadas de grãos, sementes ou cereais e 

vêm sendo amplamente empregadas como substitutas do leite animal. Além de 

enquadrar na tendência de saudabilidade, tais bebidas atendem às restrições da dieta 

vegana e revelam-se como uma opção para consumidores alérgicos ou intolerantes aos 

componentes do leite animal. Neste contexto, o estudo objetivou avaliar as informações 

nutricionais presentes em rótulos de leites e extratos vegetais comerciais, agrupando-os 

por uma perspectiva descritiva. Foram analisadas informações nutricionais de marcas 

comerciais de leite de vaca, cabra, búfala e ovelha, e de extratos vegetais à base de soja, 

amêndoa, coco, aveia e castanha de caju. Os dados de valor calórico, carboidratos, 

proteínas, gorduras totais, gordura saturadas, gordura trans, sódio e fibra alimentar 

foram baseados em uma porção de 200 ml de produto e obtidos nos sites das empresas 

alimentícias. Os parâmetros nutricionais dos produtos foram autoescalados e analisados 

por análise de componentes principais (PCA) e análise de agrupamento hierárquico 

(HCA) com auxílio do software Chemoface (versão 1.61, Brasil). A partir das 

informações nutricionais observou-se que os leites oriundos dos diferentes animais 

apresentaram maiores teores de valor calórico, carboidrato, proteínas e gorduras. Já os 

extratos vegetais se destacaram por serem ricos em fibra alimentar, além de 

apresentarem baixos teores de gorduras totais, gorduras saturadas e sódio. Por meio do 

gráfico de análise de componente principal (PCA) observou-se que a PC1 e PC2 

explicam 83,57% da variância total dos dados, sendo que a PC1 segundo a matriz 

loading foi negativamente correlacionada ao valor calórico, quantidade de proteínas, 

gorduras totais, saturadas, trans e sódio. Já os parâmetros carboidratos e fibra alimentar 

foram correlacionados às outras componentes principais. Ainda observou-se que a PC1, 

componente que descreve maior variância dos dados (62,72%), discriminou as amostras 

de leites e extratos vegetais em dois grandes grupos, sendo o primeiro formado pelas 

amostras de leites de vaca, cabra, búfala e extrato de soja, e o segundo composto pelos 

extratos vegetais de amêndoa, coco e castanha do caju, resultado também observado no 

dendrograma. Apesar da diferença observada nas informações nutricionais, os extratos 

vegetais apresentam grande potencial como substitutos dos leites animais, sendo o 

extrato de soja aquele que oferece aporte nutricional mais semelhante ao leite animal. 
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Este resumo é parte da dissertação em desenvolvimento no Mestrado em Letras 

da UFLA. Essa pesquisa se encontra baseada nas teorias sobre a branquitude, mais 

especificamente se o discurso dela pode ser construído dentro das matérias jornalísticas 

partindo dos seguintes questionamentos: o discurso da branquitude está presente no 

discurso jornalístico? Se está, como é construído e apresentado? Além disso, o discurso 

da branquitude circula abertamente pela sociedade ou transita de forma oculta?  

Para responder essas questões traçou-se como objetivo geral verificar se há 

constituição de um discurso da branquitude no discurso jornalístico; e como objetivos 

específicos de verificar como o discurso da branquitude se estrutura e se caracteriza 

dentro do discurso jornalístico e de investigar em que classificação a partir dos lugares 

do dizer se encaixa o discurso da branquitude: discurso tópico, atópico ou paratópico. A 

pesquisa é de cunho qualitativo e utiliza o aporte da Análise do Discurso de linha 

francesa baseando- se principalmente nas teorias de Dominique Maingueneau para fazer 

análise do corpus, que até o momento está composto de três notícias publicadas no 

jornal Folha de S. Paulo, entre os meses de janeiro e julho de 2020. 

 Os resultados até o momento são os seguintes: é possível identificar a presença 

do discurso da branquitude no discurso jornalístico, no entanto é de forma subentendida; 

dentro do discurso jornalístico, o discurso da branquitude torna-se silenciado ou 

modalizado pelos enunciadores. Em relação ao estatuto de paratopia do discurso, o 

discurso da branquitude pode ser considerado atópico, pois assim como o discurso 

racista, ele transita de forma oculta na sociedade e são abordados em locais específicos e 

não em público, uma vez que ele trata da validação da superioridade racial branca. 
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A roseira, Rosa spp., é a principal espécie de flor de corte exportada para o mundo. 

O Brasil destaca-se por liderar em produção e comercialização no mercado interno, 

apresentando grande importância socioeconômica. No entanto, a roseira é hospedeira de 

diversos artrópodes-praga, com destaque para o tripes Frankliniella occidentalis 

(Pergande) (Thysanoptera: Thripidae), que nos últimos anos se apresenta como a 

principal praga na cultura, responsável por causar injúrias nos botões florais e inviabilizar 

a comercialização. Informações a respeito das partes da planta de roseira em que os tripes 

se hospedam são escassas, sendo uma informação primordial para o desenvolvimento de 

um plano de amostragem. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição do tripes 

F. occidentalis em botões florais de roseiras.  O experimento foi realizado em estufa 

comercial de roseiras cultivar Avalanche, da Empresa Única Flores, em Munhoz, MG, 

Brasil. As amostragens foram realizadas por meio de batidas de hastes reprodutivas em 

bandeja branca e contagem rápida dos adultos deslocados. Avaliaram-se hastes em três 

fases de desenvolvimento do botão floral (ponto de maturação): grão ervilha, sépala 

aberta e ponto de corte. Para cada fase foram avaliadas duas hastes, tomadas de canteiros 

distintos, totalizando seis hastes por parcela. Para a análise da variável número de tripes 

adultos foi utilizado o Modelo Linear Generalizado Misto (GLMM) com distribuição 

binomial negativa, sendo a variável fixa as fases reprodutivas e o efeito aleatório, as 

avaliações no tempo. As análises foram realizadas no software R 3.6.0. O número de 

tripes foi diferente entre as fases de desenvolvimento dos botões (GLMM, binomial 

negativa; teste da razão de verossimilhança; x2 = 8,19, d.f. = 2,p< 0,016). O maior número 

de adultos foi encontrado em hastes na fase de ponto de corte, não havendo diferença 

significativa entre essa fase e grão ervilha. Botões florais na fase de sépala aberta foram 

os que hospedaram menor número de tripes adultos, diferindo apenas daqueles na fase de 

ponto de corte (teste de Tukey, p=0,05). Botões florais no ponto de corte constituem a 

fase fenológica mais vulnerável à infestação por F. occidentalis. 

Agradecimentos:  À CAPES pelo apoio financeiro e a Empresa Única Flores pelo auxílio 

na pesquisa. 
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O Parvovirus canino é responsável por quadros de gastroenterite hemorrágica em cães e 

mais raramente de miocardite não supurativa em filhotes. Apesar da forma cardíaca ser 

descrita somente em filhotes, estudos clínicos descrevem disfunção ventricular em cães 

com parvovirose. A marcação imuno-histoquimica (IHQ) com o anticorpo anti-

troponina C tem sido utilizada para demonstrar lesões cardíacas precoces, pois a 

troponina, componente do miocito é liberada na circulação nas primeiras horas após a 

lesão. O objetivo deste estudo é avaliar a distribuição do parvovirus canino nos tecidos 

de cães e pesquisar lesões cardíacas através da diminuição da expressão de troponina 

por IHQ. Serão utilizadas amostras de tecidos de 30 caninos com lesões compatíveis 

com parvovirose necropsiados no Setor de Patologia Veterinária da UFLA. Os tecidos 

serão processados rotineiramente para histopatologia e submetidos a marcação IHQ 

com os anticorpos anti-parvovirus canino e anti-troponina C humana. O experimento 

está em fase de coleta de material e realização de necropsias. Os resultados parciais em 

17 caninos com parvovirose foram intestino com a serosa granular, mucosa rugosa, 

depressão das placas de peyer e conteúdo sanguinolento na luz. Três animais 

apresentaram lesões no coração, sendo um canino com dilatação cardíaca e dois com 

áreas claras no miocárdio associadas a hemorragias em superfície epicárdica. As 

principais lesões microscópicas foram necrose de criptas intestinais, com descamação 

das células para luz formando sincícios celulares, desaparecimento de criptas e dilatação 

das remanescentes, achatamento e fusão de vilosidades. Quatro animais apresentaram 

necrose cardíaca caracterizada por picnose nuclear e eosinofilia de fibra. As marcações 

IHQ ainda serão realizadas. 

Referências de bibliográficas 

OLIVEIRA, E. C., et al. Análise imuno-histoquímica de cães naturalmente infectados 

pelo parvovírus canino. Pesq. Vet. Bras., v29, n.2. p. 131-136. 2009. 
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 Estudos tem demostrado que a suplementação de leveduras na dieta de bovinos, 

auxiliam no desempenho destes animais. Porém, a diversidade de leveduras presentes 

no trato gastrointestinal (TGI) de bovinos é pouco conhecida. O objetivo do estudo foi 

identificar leveduras presentes em fezes de bovinos. Foram coletadas amostras de fezes 

diretamente do reto de 11 animais, sendo 9 fêmeas holandesas em lactação (consumindo 

dieta a base de silagem e concentrado) e 2 fêmeas Nelore gestantes (consumindo 

pastagem de Brachiaria spp. e suplemento mineral). As amostras de fezes (25g) foram 

diluídas em água peptonada 1%, plaqueadas em meio ágar Dicloran Rosa Bengala 

Cloranfenicol Base e incubadas por 48h à 28ºC. Após esse período foi realizada a 

contagem das unidades formadoras de colônia (UFC) e a caracterização morfológica das 

colônias. A morfologia celular e tipo de reprodução foram verificadas em microscópio 

óptico. As leveduras foram identificadas pelo perfil de proteínas, utilizando a técnica de 

MALDI-TOF-MS (UltrafleXtreme, Alemanha). Os isolados que apresentaram score de 

identificação menor que 1.7 (considerada não segura pelo fabricante), foram 

identificados pelo sequenciamento da região ITS do DNA ribossômico. Foram 

identificadas 19 espécies; Candida catenulata, Can. ethanolica, Can. pararugosa, Can. 

rugosa, Cryptococcus aspenensis, Cry. flavus, Cry. liquefaciens, Debaryomyces 

etchellsii, Dipodascus ingens, Exophiala spinifera, Pichia kudriavzevii, P. manshurica, 

Kalmanozyma brasiliensis, Magnusiomyces capitatos, Rhodotorula dairenensis, 

Trichosporon asahii, T. coremiiforme, T. faecale e T. loubieri. As espécies do gênero 

Cryptococcus e a espécie K. brasiliensis foram isoladas somente das fêmeas Nelore. A 

população total de leveduras variou de 3,51 a 4,99 log UFC/ml. A espécie C. 

pararugosa foi a espécie mais abundante (4,89 Log UFC/ml), e mais frequente (isolada 

de 9 animais). Há uma grande diversidade de leveduras no TGI de bovinos, que podem 

apresentar potencial probiótico para bovinos por estarem adaptadas as condições do TGI 

destes animais. 
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Staphylococcus aureus é um patógeno que acomete humanos e animais, causando perdas 

econômicas na produção de leite e sendo considerado um problema para a saúde pública. 

Os objetivos deste estudo foram avaliar a diversidade genética e a suscetibilidade a 

antimicrobianos em S. aureus isolados de vacas leiteiras em Minas Gerais, Brasil. Foram 

utilizados 37 isolados e a sensibilidade a 12 antimicrobianos foi avaliada pelo método de 

disco-difusão. Todos os isolados foram submetidos à técnica de Multilocus sequence 

typing (MLST) para avaliação da diversidade genética e comparados com cepas 

depositadas no banco de dados online PubMLST. Os isolados mostraram altos níveis de 

resistência à ampicilina [70,27% (26/37)], penicilina [75,68% (28/37)] e tetraciclina 

[70,27% (26/37)]. Multirresstência foi observada em sete [18,92% (7/37)] isolados. 

Foram encontrados os sequence types (STs) ST126 e ST746, além de 33 outros STs não 

previamente depositados no banco de dados. Os isolados pertencem aos complexos 

clonais CC97 [78,38%; (29/37)], CC1 [8,11%; (3/37)], CC5 [5,40%; (2/37)], e três 

(5,40%) não puderam ser classificados em um complexo clonal conhecido. A associação 

da análise de minimum‐spanning tree (MST) com dados de municípios, rebanhos e 

padrões de resistência não mostrou nenhum agrupamento. Os isolados foram comparados 

com todos os S. aureus brasileiros depositados no banco de dados PubMLST usando o 

algoritmo eBURST. Foi observada associação quando comparados a árvore genética e a 

fonte da qual a cepa foi isolada. Os isolados do CC97 mostraram similaridade com cepas 

isoladas de leite e produtos lácteos, enquanto os isolados do CC1 e do CC5 foram 

semelhantes às cepas isoladas de fontes humanas e ambiente de fazenda ou indústria 

leiteira. No geral, os resultados mostraram alta resistência a penicilinas e tetraciclinas, 

alta diversidade em isolados de mastite bovina brasileira e proximidade genética entre S. 

aureus isolado de bovinos e humanos. 
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 A duodeno-jejunite proximal (DJP) é uma afecção de origem idiopática do 

intestino delgado, a principal característica desta doença é um refluxo nasogástrico 

intenso, diversas alterações patológicas macroscópicas e microscópicas são encontradas 

nos animais acometidos e estas estão restritas ao duodeno, jejuno proximal ou ambos. A 

causa da enfermidade ainda é de origem desconhecida, espécies de Salmonella e 

Clostridium, assim como algumas micotoxicoses agudas, têm sido investigadas como 

suspeitas, porém ainda não existem evidências diretas do seu envolvimento. Algumas 

doenças inflamatórias e parasitárias, como pancreatite e arterite verminótica, também 

têm sido sugeridas como possíveis causas. Os fatores que estão envolvidos e são 

responsáveis pelo início da duodenite-jejunite proximal não são conhecidos, mas 

alterações patológicas encontradas sugerem um processo inflamatório que causa estase 

gástrica e intestinal, com acúmulo de líquido e distensão na parte proximal do trato 

gastrointestinal. Os principais objetivos no tratamento dos animais com DJP incluem 

descompressão gástrica frequente, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e restituição 

da função intestinal. O volume retirado do estômago deve ser registrado no prontuário 

do animal para reposição das perdas. Em alguns casos o refluxo constante perdura por 

até sete dias. É importante realizar fluidoterapia intravenosa com uma solução 

eletrolítica balanceada para compensar as perdas contínuas através da descompressão 

gástrica frequente. A fluidoterapia restaura o volume de líquido extracelular e corrige os 

desequilíbrios eletrolíticos e ácido-base, além de manter a função renal, para o retorno 

da função intestinal esses três pilares são de fundamental importância. A abordagem 

cirúrgica da DJP só é realizada quando não é possível distingui-la de uma obstrução 

estrangulada do intestino delgado.  
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 A análise das línguas naturais pela perspectiva funcionalista considera a língua 

enquanto um sistema que busca produzir significados, ou sela, as situações 

comunicativas. Desse modo, este trabalho busca reconhecer os papéis assumidos pelo 

conectivo ‘e’ em textos multimodais, e para tal nos apoiamos nos estudos de PENHAVEL 

(2009), NEVES (2016) e outros. Propomos, ainda, fazer uma descrição dos usos desse 

conector, a fim de demonstrar que esse item pode ser tão multifuncional quanto outros 

conectivos são em Língua Portuguesa. Os diversos sentidos assumidos por esse conectivo 

podem ser explicados como um caso de discursivização, fato esse que justificaria o caráter 

multifuncional do mesmo, que contrai sentidos tais como e-marcador discursivo na 

articulação de unidades discursivas, e-coordenador na coordenação de orações e e-

coordenador na coordenação de termos. Na realização desse estudo utilizamos um corpus 

composto por tirinhas selecionadas do personagem Armandinho, de autoria do ilustrador 

Alexandre Beck. A metodologia se dá por meio da observação e da descrição das funções 

desempenhadas polo conectivo nas tirinhas analisadas. Sendo, portanto, nossas análises 

permeadas pelas múltiplas linguagens presentes em uma tirinha, a sua função intertextual 

e por conseguinte seu aspecto interacional, além do papel desempenhado pela associação 

das linguagens verbais ou não verbais, para a produção de sentido.  As primeiras análises 

revelam que o conectivo ‘e’ satisfaz as mais diversas funções, destacando-se o aspecto 

semântico-discursivo de adição o que lhe confere um caráter multifuncional.  Os 

resultados também mostram que esse conectivo tem outras facetas ainda pouco 

exploradas ou elencadas e que podem auxiliar no entendimento das discussões do 

processo de discursivização do mesmo, além de ainda evidenciar a relevância do seu uso 

no ato da construção textual e das funções comunicativas a que ele serve.  

 

PENHAVEL, Eduardo. Funções do conectivo E na articulação e no discurso IN: 

PEZATTI (org.) Pesquisas em gramática Funcional: descrição do Português. São 

Paulo: Ed. UNESP, 2009. 
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 Com os progressos das tecnologias, as mudanças advindas no campo da 

comunicação e interação nas últimas décadas têm ocorrido de modo dinâmico e 

integralizado. O documento do Ministério da Educação de qualidade para educação a 

distância, destaca a importância do processo de gestão para o desenvolvimento de um 

bom sistema do ensino através do ensino a distância – EAD (DRUCKER, 1993; 

KRATOCHWILL, 2018). As redes também estão provocando mudanças profundas na 

educação a distância (EAD). Antes a EAD era uma atividade muito solitária e exigia 

muita autodisciplina. Todavia, com o progresso do ensino a distância e sua difusão, a 

questão que norteia este estudo é: com as redes, a EAD continua como uma atividade 

individual, combinada com a possibilidade de comunicação instantânea, de criar grupos 

de aprendizagem, integrando a aprendizagem pessoal com a grupal ou sua participação 

ainda é tímida frente ao seu potencial? Assim, o objetivo geral deste trabalho é 

vislumbrar e considerar os processos de mudança nas concepções de ensino e de 

modernização da educação que vêm ocorrendo ao longo das últimas décadas, de forma 

qualitativa. Ao vislumbrar os recursos tecnológicos aliados ao ensino-aprendizagem na 

educação a distância, fundamental faz-se mister o uso da Internet como uma aliada na 

criação e propagação das redes. Para Castells (2003), o comportamento social pode ser 

dividido em: individualismo e comunalismo. Por individualismo entende-se aqui a 

construção de sentido em torno da concretização. Já o comunalismo é a construção de 

sentido em torno de um conjunto de valores definidos por uma coletividade restrita e 

internalizados pelos seus membros. Este trabalho respaldou-se na busca de amparos 

conceituais no que tange o ensino a distância e sobre as distintas questões teóricas que 

norteiam o entendimento da rede no ensino em EAD. O EAD não pode ser 

caracterizado como um modismo, mas como uma modalidade de ensino que oportuniza 

um processo amplo e contínuo de mudanças no setor educacional. Referências: 

DRUCKER, P (1993). Sociedade pós-capitalista. 3. ed. São Paulo: Pioneira. 

CASTELLS, M. et al. (2005). A sociedade em rede: do conhecimento à política. A 

sociedade em rede: do conhecimento à acção política, p. 17-30. KRATOCHWILL, S. 

(2018). Quebrando grades para percursos em rede na educação a distância. Ciet: Enped. 
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      Este trabalho busca debater a noção infância numa perspectiva da criança histórica e 

suas transformações ao longo da Modernidade, bem como seus efeitos no ensino da 

Educação Física Escolar. Como professora dessa área numa escola, tenho um grande 

interesse em compreender melhor a ideia de desaparecimento da infância, pois a perda 

dos espaços públicos coletivos para a prática de brincadeiras pode indicar que junto com 

os espaços também os jogos infantis estão ameaçados por meio de comportamentos, 

atitudes, desejos e linguagens que cada vez mais se assemelham ao mundo adulto 

(POSTMAN, 1999). Já as crianças, no Séc. XVII representavam uma época de descoberta 

da primeira infância: das falas, do corpo e dos hábitos infantis (ÁRIÈS, 1981). A presente 

pesquisa parte do levantamento bibliográfico em alguns autores, com leituras de 

reconhecimento, seleção, reflexão e interpretação, junto a base de dados da CAPES, 

SCIELO e Repositórios dos Programas de Pós-Graduação disponíveis, tomando os 

descritores criança e infância sob a ótica de autores como Walter Benjamin, Neil Postman 

e Philipe Ariès, que nortearão a pesquisa na expectativa de trazer contribuições para a 

atualidade, seja no sentido de promover o enfrentamento que a compreensão de 

infância/criança vem sofrendo como buscar compreendê-la mediante tantas 

transformações no decorrer história ocidental, mas que possibilitem um olhar sensível e 

de mudanças no ensino da Educação Física Escolar numa perspectiva da transformação 

da prática docente. 
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 Neste estudo pretendemos investigar os limites e possibilidades do ensino da 

disciplina Educação Física em ambientes virtuais de aprendizagem. A preocupação com 

esse tema surge diante da pandemia de Covid-19 no qual o isolamento social tem sido 

uma das formas para combater a disseminação do vírus e tendo em vista que a maioria 

das escolas forçaram os docentes a adotarem os ambientes virtuais como ferramenta 

para o prosseguimento das suas atividades. Como historicamente Educação Física 

esteve sempre apoiada em diversas práticas corporais, é provável que o novo formato de 

ensino remoto tenha trazido grandes desafios para o desenvolvimento do trabalho dos 

professores. Por tudo isso, surge a dúvida sobre a real efetividade no ensino remoto na 

Educação Física Escolar e as consequências do isolamento social sobre os docentes da 

área. Assim, esta pesquisa pretende analisar os possíveis efeitos do isolamento social no 

ensino da Educação Física Escolar a partir do levantamento dos relatos docentes sobre o 

cenário que forçou a adoção do Ensino Remoto Emergencial nas escolas de Educação 

Básica, além de refletir sobre os desafios no ensino da Educação Física Escolar 

mediante situações de isolamento social. Para tanto, a investigação se restringirá aos 

depoimentos dos professores atuantes no Ensino Básico para extrair suas percepções e 

fazer a análise. Por fim, pretende-se fazer uma análise comparativa entre o ensino da 

disciplina Educação Física no contexto educacional presencial e o contexto educacional 

nos ambientes virtuais a fim de obter respostas que possam auxiliar o esclarecimento 

desta temática.   
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Efeito agudo da administração de creatina ou betaína sobre a 

reatividade vascular de artérias coronárias suínas em 

situações fisiológicas ou de estresse 
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* Link para o pitch: https://youtu.be/GlG9E3DgmFM 

 

Existe no mundo 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. Também são investigados seus vários 

efeitos relacionados a saúde. Dados da literatura sugerem que ambas as substâncias 

podem promover efeitos benéficos sobre o sistema vascular, como efeito antioxidante, 

alteração da permeabilidade endotelial e maior biodisponibilidade de óxido nítrico. 

Portanto, o objetivo do presente estudo é averiguar os efeitos agudos da betaína ou da 

creatina sobre a função vascular e seu possível efeito protetor em condições de estresse 

causado por agente oxidante ou hiperglicemia. Serão utilizadas artérias coronárias 

suínas provenientes de um abatedouro local. Os corações serão extraídos e transportados 

para o laboratório em solução de Krebs resfriada. No laboratório as artérias coronárias 

circunflexas esquerdas serão isoladas e cortadas em anéis de 4 mm de comprimento. Em 

seguida os anéis serão colocados em cuba de vidro para órgãos isolados contendo 5 ml 

de solução de Krebs e carbogênio, a 37°C. Os anéis serão mantidos em suspensão sob 

tensão de 5 g até estabilização. Para avaliar e efeito sobre a função vascular, será 

administrada creatina ou betaína após a pré-contração com serotonina (IC50) e o efeito 

será comparado à artéria controle. Em outros 2 grupos experimentais as artérias serão 

incubadas previamente com creatina ou betaína por 20 minutos antes da pré-contração 

com serotonina. Para avaliar a função protetora da creatina e da betaína na função 

vascular as artérias serão previamente incubadas com D-glicose (25mM) ou Pirogalol 

(50µM) para induzir estresse vascular. Posteriormente as artérias serão tratadas com 

creatina ou com betaína antes da pré-contração com serotonina. Os resultados obtidos 

neste estudo contribuirão para melhor entender os efeitos de ambas as substâncias e há 

possibilidade de identificar uma nova estratégia para auxiliar no tratamento e prevenção de 

doenças cardiovasculares.  

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, 

CNPq e FAPEMIG. 
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Palavras-chave: Síntese Multicomponente, PHQs, Ação Bactericida. 

A modificação estrutural é o método para obtenção de novos fármacos mais utilizado e o 

mais recompensador até o momento, consiste basicamente em tornar uma substância 

química de estrutura determinada e com ação biológica conhecida, um modelo ou 

protótipo, e a partir daí sintetizar e ensaiar novos compostos que sejam homólogos ou 

análogos estruturais do composto matriz que sejam relativamente simples e tenham baixo 

custo. As Polihidroquinolinas (PHQs) são derivadas assimétricas das 1,4-

dihidropiridinas, 1,3-dicetonas cíclicas, aldeídos, acetoacetato de etila e acetato de 

amônio, e são consideradas análogas ao NADH; elas apresentam diversas atividades de 

interesse médico. Neste trabalho foi utilizado um modelo de síntese multicomponente, 

sendo dois componentes comuns a todas as reações (acetato de etila a 2mmol e acetato de 

amônia a 3mmol) e outros dois variáveis. Assim, produziu-se 4 moléculas [Composto 1 

= dimedona (2mmol), 4-OH- benzaldeido (2mmol); Composto 2 = 1,3 cicloexanodiona 

(2mmol), 4-OH-benzaldeido (2mmol); Composto 3 = dimedona (2mmol), 2-

clorobenzaldeido (2mmol); e Composto 4 = 1,3 cicloexanodiona (2mmol), 2-

clorobenzaldeido (2mmol)], as quais estão sendo avaliadas quanto a sua ação como 

antimicrobianos.  O teste de atividade antimicrobiana está sendo realizado utilizando-se 

a técnica de diluição seriada com plaqueamento em superfície. Uma dose de cada 

composto está sendo testada (125 μg/μL). Até o momento foi testado o composto 1 para 

Staphilococcus aureus ATCC 25923, sendo que este obteve um resultado positivo quanto 

sua ação bactericida comparada ao controle. Este teste foi feito em duplicata seguindo 

critérios da CLSI. Desta forma podemos concluir que o composto 1 apresenta ação 

bactericida e possui potencial para possivelmente se tornar um fármaco antimicrobiano.  

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da agência CAPES e 

Universidade Federal de Lavras. 
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 A ocratoxina A (OTA) é um metabólito secundário produzido por fungos do 

gênero Aspergillus e contamina produtos alimentícios. Pesquisas com óleos essenciais 

vem sendo desenvolvidas como métodos alternativos de controle natural dessa 

substância tóxica. Os óleos essenciais são misturas complexas de compostos derivados 

de fenilpropanoides e terpenos. A encapsulação desses compostos bioativos em matriz 

polimérica pode melhorar o seu uso e prolongar sua eficiência. Os objetivos deste 

trabalho foram extrair e caracterizar o óleo essencial de Alpinia speciosa (colônia); 

produzir esteiras de nanofibras de poliácido lático (PLA) contendo o óleo essencial, 

caracterizar morfologicamente e avaliar o efeito antimicotoxigênico sobre A. 

westerdijkiae. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação e caracterizado por 

CG/MS e CG/DIC. As nanofibras foram produzidas a partir de PLA incorporando o 

óleo essencial de colônia em três concentrações diferentes (5, 10 e 20% v/p) usando a 

técnica de Solution Blow Spinning (SBS). A propriedade morfológica foi caracterizada 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O efeito inibitório do óleo essencial 

sobre a síntese de OTA de A. westerdijkiae foi avaliada pelo método de fumigação e 

analisado por HPLC. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo 

as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Os compostos majoritários 

presentes no óleo essencial de colônia foram terpinen-4-ol (20,23%), sabineno 

(20,18%), 1,8-cineol (16,69%) e γ-terpineno (11,03%). As nanofibras não apresentaram 

alteração morfológica, exceto na espessura, tornando-as mais grossas de acordo com a 

proporção de óleo incorporado. As nanofibras de PLA/óleo essencial apresentaram 

efeito antimicotoxigênico inibindo a síntese de OTA do fungo A. westerdijkiae (79,43 a 

96,80%). Esses resultados indicam que as nanofibras em estudo podem ser promissoras 

para aplicação como embalagens de alimentos no controle de fungos toxigênicos, 

aumentando a vida útil dos produtos. 
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Resumo: O envelhecimento é um processo progressivo na vida de um organismo, o             
qual pode levar a deterioração de tecidos, da integridade celular e a falência de              
órgãos. A hipótese do estresse oxidativo propõe que envelhecimento é condicionado           
pelo aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS) no organismo, uma vez que os              
antioxidantes naturais diminuem sua função à medida que se envelhece. A quinolina é             
um heterocíclico de nitrogênio que foi obtido pela primeira vez a partir de alcatrão de               
carvão em 1834 e poderia desempenhar funções antioxidante e na longevidade. C.            
elegans é um modelo padrão para estudo de envelhecimento uma vez que apresentam              
ciclo de vida curto e 80% de genes homólogos aos mamíferos. Neste sentido, o              
objetivo foi avaliar os efeitos do composto sintético QUI 1, derivado de            
1,4-diidropiridina, na sobrevida e longevidade em cepas N2 e glp-4;sek-1 de C.            
elegans, além da atividade antioxidante por DPPH e antibacteriana pelo TSA. Para            
isso, uma amostra de 25 vermes por grupo, em triplicata, foram tratados com as              
concentrações de 100, 250 e 500 μg/ml de QUI 1 e DMSO para controle, além de E.                 
coli (OP50) como fonte de alimento padrão. No início da vida adulta foram induzidos              
ao estresse térmico (35ºC), osmótico (NaCl a 500 mM) e por peróxido de hidrogênio              
(H2O2 a 0,3%). Os dados dos ensaios foram analisados pela curva de sobrevida de              
Kaplan-Meier, exceto ensaio osmótico que foi analisado pelo teste Anova Two Way            
no software GraphPad Prism v.8.0.2 com nível de significância pré-estabelecido em           
p<0,05. QUI 1 apresentou atividade antioxidante com IC50 de 556,94 ± 3,40 μg mL-1              
em sua maior concentração utilizada. Quanto a atividade antibacteriana, E. coli           
(OP50) se mostraram resistentes ao composto sem a formação de halo. Nenhum            
resultado significativo foi encontrado para os ensaios de estresse analisados e           
longevidade. Em conclusão, não foi encontrado nenhuma evidência de que o           
tratamento com QUI 1 tenha influenciado na longevidade e resistência ao estresse            
induzido em C. elegans. 
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Efeito da administração de valerato de estradiol no protocolo de sincronização da 

ovulação na fertilidade de vacas Bos indicus lactantes 

Atualmente, é possível realizar a inseminação de um grande número de vacas em um 

determinado período sem a necessidade da identificação de estro, devido à utilização de 

protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). O objetivo desse estudo foi 

avaliar o efeito da administração de valerato de estradiol no início do protocolo de IATF 

na fertilidade de vacas Bos indicus lactantes. No estudo foram utilizadas 899 vacas 

Nelore lactantes, com pós-parto entre 30 e 60 dias e escore de condição corporal (ECC) 

de 2,76±0,01 (escala de 1 a 5). Em dia aleatório do ciclo estral (D0), as vacas foram 

divididas em dois grupos experimentais (Grupo Controle, Grupo Valerato). No Grupo 

controle as vacas foram submetidas ao protocolo de IATF no dia 0 (D0), que consiste na 

administração intramuscular de 2,0mg de benzoato de estradiol e inserção de um 

dispositivo intravaginal novo contendo 1,2g de progesterona no D0. Oito dias depois 

(D8), o dispositivo foi removido e as vacas receberam via intramuscular 500,0µg de 

Cloprostenol Sódico, 1,0mg de cipionato de estradiol e 300UI de gonadotrofina 

coriônica equina. Vacas do grupo valerato foram submetidas no D0 ao protocolo de 

IATF com Valerato de estradiol, que consiste na administração intramuscular de 5,0mg 

de valerato de estradiol e inserção de um dispositivo intravaginal novo contendo 1,2g de 

progesterona no D0. Oito dias depois (D8), o dispositivo foi removido e as vacas 

receberam via intramuscular 300UI de gonadotrofina coriônica equina. Todas as vacas 

foram submetidas a IATF 48 horas após a retirada do dispositivo de progesterona 

(D10). Exames ultrassonográficos foram realizados no D40 do período experimental 

para a realização do diagnóstico de gestação e avaliação da taxa de concepção entre os 

grupos. A análise estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. A taxa 

de concepção foi semelhante entre os grupos [Controle – 50,3% (251/499) vs Valerato – 

51,8% (207/400; P=0,88). Conclui-se que a fertilidade de vacas Bos indicus lactantes 

submetidas a protocolo de IATF com administração de valerato de estradiol no D0 é 

semelhante a fertilidade de vacas Bos indicus submetidas a protocolo de IATF com 

administração de benzoato de estradiol no D0. 
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 A soja é uma cultura altamente influenciada por fatores decorrentes do meio, como a 
densidade populacional. Esse efeito ocorre devido à alteração morfológica nos 
componentes de produção para se adequar as condições do arranjo espacial adotado. 
Diante disso, fica evidente a necessidade de se estudar a interação entre esses fatores 
a fim de potencializar a capacidade produtiva da cultura. Assim, objetivou-se com o 
presente trabalho estudar o efeito de diferentes densidades populacionais na 
produtividade e em outros caracteres agronômicos da cultura soja. O experimento foi 
realizado no município de Lavras – MG, no Centro de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Agropecuária - Fazenda Muquém/UFLA. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos casualizados, em arranjos de parcelas 
subdivididas com três repetições. As parcelas foram compostas por cinco cultivares 
comerciais (BMX Desafio RR, NS 6990 IPRO, NS 6601 IPRO, NS 5445 IPRO e M 
7739 IPRO) e sete linhagens (ainda não lançadas) do programa Pesquisa Soja/UFLA 
(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) e, as subparcelas, por cinco densidades populacionais 
(240, 280, 320, 360, 450 mil plantas.ha-1 ). Os tratos culturais utilizados foram os 
recomendados para a região de acordo com as necessidades da cultura. Foram 
avaliados os seguintes caracteres: altura de plantas, altura de inserção do primeiro 
legume, índice de acamamento, maturação absoluta e produtividade de grãos. Os 
dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico 
SISVAR. Para os fatores significativos as médias foram agrupadas pelo teste de Scott 
Knott a 5% de significância; para os fatores quantitativos foi feita a análise de 
regressão (FERREIRA, 2011). Todas as cultivares avaliadas apresentaram 
características agronômicas satisfatórias, independente da população de plantas 
utilizada. As densidades de semeadura utilizadas influenciam a produtividade de 
grãos, apresentando crescimento linear. A cultivar NS 6990 IPRO é a de maior 
destaque em relação à produtividade de grãos.  
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 Chirostoma estor é uma espécie de peixe de água doce com grande potencial 

para a produção em cativeiro, no entanto práticas de alimentação que promovam o 

maior crescimento no menor tempo de cultivo ainda são desconhecidas. Dessa forma, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes frequências 

alimentares sobre o crescimento e sobrevivência de C. estor. O experimento foi 

realizado no Laboratório Nacional de Nutrigenômica da Universidade Michoacana de 

San Nicolas de Hidalgo, Morelia, México. As larvas de C. estor (180,57 ± 21,30 mg) 

foram submetidos a três tratamentos de frequência alimentar, sendo eles: quatro 

alimentações ao dia (F4); oito alimentações ao dia (F8) e doze alimentações ao dia 

(F12), cada um com quatro repetições. Os animais foram alimentados com ração 

formulada (43% de proteína bruta, 5,6% extrato etéreo) até a saciedade aparente. O 

experimento teve duração de 45 dias. Ao final do período experimental foram avaliados: 

ganho em peso (GP), taxa de crescimento especifico (TCE), consumo de ração (CA), 

fator de conversão alimentar (FCA) e sobrevivência (SOB). Os dados foram submetidos 

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

probabilidade). A SOB e CA não foram afetadas (P>0,05) pelos diferentes tratamentos. 

O GP foi maior (P<0,05) para os peixes do tratamento F12 (GP 1395,4 ± 175,2 mg) do 

que dos tratamentos F8 (929,00 ± 205 mg) e F4 (GP 751,6 ± 142,6 mg). De forma 

semelhante, os peixes do tratamento F12 apresentaram melhores (P<0,05) TCE e FCA 

que os tratamentos F8 e F4. Portanto, a frequência alimentar de doze alimentações ao 

dia promoveu melhor desempenho para larvas de Chirostoma estor.  
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Existem poucas informações na literatura sobre fatores físicos e fisiológicos 
regulando a ingestão de alimento de vacas de corte gestantes. Este estudo objetivou 
quantificar os efeitos da gestação e do tempo de gestação, sobre o consumo, 
digestibilidade total e parcial (ruminal e intestinal) e a taxa de passagem da digesta em 
novilhas de corte. O experimento foi conduzido no setor de Bovinocultura de Corte do 
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e foram usadas doze 
novilhas Zebu canuladas no rúmen (7 gestantes e 5 não gestantes) recebendo a mesma 
dieta durante toda a gestação até o parto. Seis períodos de coleta foram avaliados ao 
longo da gestação [107, 170, 208, 240, 267 e 286 dias de gestação (DDG)]. O consumo 
de alimento foi mensurado desde 95 DDG até o parto, e durante os períodos de coleta 
foram realizadas coletas de fezes para determinar digestibilidade total aparente, de 
digesta omasal e conteúdo ruminal para determinar digestibilidade parcial, pools 
ruminais, taxas de ingestão, passagem e digestão. Os dados foram analisados através do 
PROC MIXED do SAS versão 9.2, considerando o estado fisiológico (EF; gestante ou 
não gestante) e o DDG como efeitos fixos e animal como efeito aleatório. Significância 
estatística foi considerada quando P <0,10. Os consumos de matéria seca (MS), matéria 
orgânica (MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e nutrientes 
digestíveis totais (NDT) reduziram (P <0,06) com o decorrer da gestação. A 
digestibilidade aparente do trato total da MS e FDN e a digestibilidade ruminal da MO e 
FDN foram menores (P ≤ 0,09) em novilhas gestantes. A digestibilidade aparente do 
trato total da PB teve interação (P = 0,04) entre EF e DDG, sendo maior aos 267 e 286 
DDG em novilhas gestantes em comparação com novilhas não gestantes. A 
digestibilidade intestinal não foi alterada pelos tratamentos (P >0,38). Os pools ruminais 
de MS (- 1,30 kg) e FDN (- 0,63 kg) foram menores (P <0,02) em novilhas gestantes do 
que novilhas não gestantes aos 267 dias de gestação. Em todos os períodos 
experimentais, a taxa de passagem da MS foi maior (P <0,09) em novilhas gestantes 
comparadas as não gestantes. Conclui-se que com o progresso da gestação a capacidade 
ruminal é reduzida levando a diminuição do consumo e aumento da taxa de passagem, 
prejudicando a digestibilidade ruminal da matéria seca e fibra alimentar. 
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Materiais em escala nanométrica tem despertado interesse do ambiente acadêmico e 

industrial devido ao aumento considerável das propriedades químicas e físicas. As 

microfibrilas de celulose (MFC) apresentam-se como possíveis substitutos de polímeros 

sintéticos derivados do petróleo graças a características como: abundância, origem 

natural, renovável, elevada resistência à tração e módulo de elasticidade. Entretanto, o 

alto custo de produção deste material é considerado o principal fator limitante para a 

implementação do processo em larga escala. A hornificação é um conjunto de fenômenos 

físico-químicos que ocorrem nas fibras durante o processo de secagem em estufa. As 

alterações nas estruturas das fibras são consideradas quase irreversíveis, uma vez que as 

propriedades iniciais não são recuperadas após a reidratação. Este trabalho teve por 

objetivo avaliar o efeito da hornificação das fibras no processo de obtenção das MFC, 

além de verificar a eficiência dos pré-tratamentos das fibras de Eucalyptus sp. em relação 

a obtenção das MFC e redução do consumo energético. Foram avaliados pré-tratamentos 

de NaOH 5% e tempo de reação de 2 h e NaOH 10% e tempo de reação de 1 h. As MFC 

foram obtidas por meio do processo mecânico utilizando o fibrilador Super 

MassColloider e, posteriormente, foram realizadas análises químicas, morfológicas, 

Índice de Retenção de Água (IRA), além de monitorar o consumo energético de cada pré-

tratamento durante o processo de fibrilação. O comprimento e largura das fibras pré-

tratadas com NaOH reduziram significativamente, principalmente em pré-tratamentos 

mais intensos. A remoção de hemiceluloses da parede celular das fibras foi um fator 

importante no grau de fibrilação, de modo que o pré-tratamento das fibras não secas com 

NaOH 5% 2 h aumentou o Índice de Retenção de Água (IRA), além de apresentar menor 

consumo energético, promovendo 48% de redução do consumo até a formação de gel. Ao 

comparar os resultados obtidos das fibras secas e das não secas após os pré-tratamentos, 

observou-se que as fibras não secas foram mais eficientes em relação ao grau de fibrilação 

e redução do consumo energético, o que destaca a influência negativa do processo de 

secagem das fibras por meio da hornificação. 
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Cianobactérias são organismos procariontes, pertencentes ao domínio Bacteria, que 

realizam fotossíntese, e algumas linhagens, são capazes de realizar a fixação biológica de 

nitrogênio. As linhagens filamentosas, podem em alguns casos produzir estruturas 

adaptativas como heterócitos, acinetos e hormogônios, dependendo das condições e 

recursos do ambiente. São encontradas em diversos habitats aquáticos ou terrestres. 

Entender como as cianobactérias epifíticas às raízes de Salvinia auriculata podem produzir 

essas estruturas frente às mudanças de fatores como luz e nutrientes, é importante para 

compreender as estratégias que esses organismos podem desenvolver para crescer e se 

reproduzir. O objetivo do trabalho foi verificar os efeitos da limitação de luz e nutrientes na 

produção de heterócitos, acinetos e hormogônios pelas cianobactérias epifíticas às raízes de 

S. auriculata e isolá-las. Foi realizado um experimento em casa de vegetação utilizando-se 

sombrite para a manipulação de luz e Solução de Hoagland (força 50% de todos os 

componentes) para manipulação de nutrientes. Os fatores luz e nutrientes afetam a produção 

dos três tipos de estruturas adaptativas. Os heterócitos são produzidos em maior número 

sem adição de nutrientes e sob sol pleno. Já os acinetos foram produzidos principalmente 

sem adição de nutrientes e na sombra. Os hormogônios foram produzidos nos tratamentos 

com adição de nutrientes e na sombra. A produção de acinetos foi negativamente 

correlacionada à produção de hormogônios. Foram obtidas 13 linhagens morfologicamente 

distintas em processo de isolamento.  
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O potencial de ganho da progênie pode ser definido ainda no ambiente 

intrauterino, uma vez que a formação das fibras musculares é sensível à nutrição 

materna, sendo possível também que tais efeitos sejam sexo-dependentes. O objetivo 

com este estudo foi avaliar o efeito da correção nutricional em vacas de corte gestantes 

em condições nutricionais ruins sobre o número e tamanho das fibras musculares da 

progênie. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Lavras, com 46 

vacas e bezerros Tabapuã, em dois períodos distintos com procedimentos experimentais 

equivalentes. Utilizou-se fatorial 2 × 2, referente ao plano nutricional materno e ao sexo 

da progênie. No terço médio da gestação, as vacas foram alojadas em baias individuais e 

submetidas aos tratamentos: Controle (CON) - dieta basal [silagem de milho + bagaço 

de cana, atingindo 5,5% de proteína bruta (PB) + mistura mineral] ou Suplemento 

(SUP) - dieta basal + suplementação proteica [40% PB no nível de 3,5 g / kg de peso 

corporal (PC)]. Aos 30 dias de idade a progênie [20 fêmeas (n = 11 SUP; n = 9 CON); 

26 machos (n = 13 SUP; n = 13 CON)] foi submetida à biópsia muscular (Longissimus 

dorsi). As amostras de músculo processadas e coradas com Hematoxilina-Eosina. As 

imagens histológicas foram capturadas em microscópio ótico (40x) e as imagens 

analisadas pelo software ImageJ®. A quantificação das fibras foi feita em 80,000 μm
2 

e 

a área medida em 120 fibras/animal. Para análise estatística (SAS), considerou-se o 

tratamento materno e sexo da progênie como efeitos fixos, período experimental como 

efeito aleatório e o peso com 30 dias como co-variável. Não houve diferença estatística 

(P = 0,0547) para o efeito da nutrição materna sobre o número de fibras musculares. No 

entanto, animais CON tiveram fibras com menores áreas (P = 0,0359) quando 

comparadas ao grupo SUP (365 vs. 445,23 μm
2
), os quais apresentaram maior PC aos 

30 dias de idade (P = 0,0224). Machos apresentaram 19,6% mais fibras (P = 0,0101) 

que fêmeas possivelmente devido ao efeito que testosterona exerce machos no período 

de diferenciação fetal. Fêmeas tiveram fibras com maior área (P = 0,0048) que machos 

(454,50 vs. 356,06 μm
2
), indicando uma compensação em hipertrofia devido a menor 

hiperplasia. Não houve interação entre nutrição materna × sexo para as variáveis 

estudadas. Portanto, o desenvolvimento muscular (hipertrofia) nos estágios iniciais de 

desenvolvimento pode ser afetado pela nutrição materna e pelo sexo da progênie. 
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 A suinocultura moderna consiste em uma alta produtividade das matrizes, sendo 

estas consideradas como hiperprolíficas. A alta produtividade pode tornar o suprimento 

nutricional insuficiente tornando a fase de lactação um desafio que pode comprometer o 

desempenho da matriz e de sua leitegada. Deste modo, objetivou-se avaliar o efeito da 

suplementação de 1,0% de L-Arginina na ração de lactação, sobre o desempenho 

produtivo de matrizes suínas lactantes. Para isso, foram selecionadas 24 matrizes suínas 

multíparas considerando peso e ordem de parição semelhantes em um delineamento 

experimental inteiramente casualizado distribuídas em dois tratamentos com 12 

repetições, sendo cada fêmea considerada como uma unidade experimental. Os 

tratamentos foram constituídos por um tratamento controle, no qual era fornecida a ração 

de lactação sem suplementação de L-Arginina (CON) e, um tratamento experimental, que 

consistiu na ração de lactação com a adição na forma on top de L-Arginina na proporção 

de 1,0% do total de ração diária fornecida (ARG). Cada matriz foi pesada antes de entrar 

na maternidade, 24 horas após o parto e ao desmame dos leitões para o cálculo da perda 

de peso corporal durante a lactação. Todos os leitões foram pesados individualmente ao 

nascimento, no 3°, 14° e 23° dia de idade e foram uniformizados entre as porcas do 

mesmo tratamento ao terceiro dia após o parto, mantendo cerca de 13 leitões por matriz. 

Foram avaliados condição corporal da fêmea durante a lactação (mudança no peso), peso 

da leitegada ao nascimento, peso da leitegada ao desmame e consumo de ração da fêmea. 

Não foram observadas variações significativas nos pesos das porcas no pré-parto, pós-

parto ou ao desmame (P>0,05). O consumo de ração também mostrou-se semelhante 

(P>0,05) entre as porcas que receberam dietas CON ou ARG. Não foi observada 

influência (P>0,05), da suplementação com o aminoácido sobre o peso médio dos leitões 

aos 14 dias e aos 23 dias, assim como não houve efeito da suplementação de L-Arginina 

sobre o ganho de peso médio diário dos leitões (P>0,05). Dessa maneira, pode-se concluir 

que a suplementação de 1,0% de L-Arginina na forma on top não apresentou efeitos 

significativos no desempenho das fêmeas suínas durante a lactação e nem sobre suas 

respectivas leitegadas.  
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Link para o pitch: https://youtu.be/dL2ZlXZizo8 

Estudos investigaram os efeitos do uso de nitrato dietético (NO3) no desempenho 

esportivo e a otimização das funções metabólicas inerentes a molécula tais como a 

vasodilatação, aporte sanguíneo e respiração mitocondrial. O objetivo será avaliar a 

performance e nível de esforço de corredores amadores de endurance através da 

suplementação de NO3 via suco de beterraba. O estudo será de caráter transversal, 

randomizado, duplo-cego, crossover. Serão selecionados corredores amadores de 

endurance da cidade de Varginha – MG pertencentes a equipe de corrida Viagens 

Runners. Será realizado um teste progressivo em esteira e serão mensurados Frequência 

Cardíaca (FC), Percepção Subjetivo de Esforço (PSE) e tempo final (TF) durante o 

teste, bem como avaliação de glicose pré e pós. Será dado washout de 7 dias entre 

testes. A suplementação de NO3 será realizado 2 horas antes das avaliações, em que se 

administrará 70 ml de suco de beterraba concentrado rico em NO3 (~6,4mmol/400mg de 

NO3) (Beet-It-Pro Elite Shot (Beet IT; James White Drinks Ltd, Ipswich, UK) e o 

placebo pobre em NO3 (0,04 mmol/56mg de NO3) (Beet IT; James White Drinks Ltd, 

Ipswich, UK). Serão mensurados a partir dos resultados obtidos em teste o Vo2máx, 

Limiar de Percepção Subjetiva de Esforço - LPSE e comportamento da glicose no pré e 

pós teste. Espera-se que haja essa melhora nos corredores que consumirão as amostras 

de suco rico em NO3, já que ambos possuem a presença de NO (óxido nítrico). 
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A arginina é um aminoácido funcional que pode ser produzida no fígado e trato 

gastrointestinal ou proveniente da suplementação dietética. A arginina é precursora para 

a síntese de proteínas, regulação de expressão gênica e a oxidação celular, participando 

também de outras funções metabólicas. Objetivou-se avaliar com o presente estudo o 

efeito da suplementação dietética de arginina para porcas lactantes sobre os parâmetros 

bioquímicos plasmáticos. Foram utilizadas 24 matrizes suínas de mesma linhagem 

genética em uma granja comercial, localizada no município de Oliveira, MG. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizados. Os tratamentos foram constituídos 

por uma dieta controle (sem a suplementação de arginina) e outra ração com a inclusão 

de 1% do aminoácido sobre a quantidade diária fornecida. O aminoácido foi 

suplementado de forma on top, por um período experimental de 23 dias. As amostras de 

sangue foram coletadas ao décimo quarto dia pós-parto. As análises de perfil bioquímico 

sanguíneo foram realizadas a fim de obter a composição de: ureia, creatinina, 

triglicerídeos, albumina, globulina e a relação albumina/globulinas, aspartato 

aminotransferase e alanina aminotransferase, creatina quinase, gama-glutamil transferase 

e fosfatase alcalina. Houve efeito da suplementação de arginina na ração de lactação 

sobre a concentração plasmática de ureia (P<0,05), porém não houve efeito dessa 

suplementação (P>0,05) para as outras variáveis bioquímicas do sangue. Fêmeas suínas 

em lactação responderam fisiologicamente à suplementação dietética de arginina a 1% 

para ureia, a qual é produzida no fígado, proveniente do catabolismo de aminoácidos. A 

suplementação de arginina não alterou os outros parâmetros bioquímicos plasmáticos. 
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Os dispositivos que dão acesso à internet, tais como tablets e smartphones tem sido 

utilizado com alta frequência por crianças e adolescentes. Embora essas tecnologias 

tenham trazido inúmeros benefícios, o seu uso excessivo tem sido associado a distúrbios 

de ansiedade, insônia e disfunção social, bem como a redução da atenção durante a 

alimentação, sendo considerados potentes distratores. Objetiva-se através deste projeto 

avaliar a influência da distração promovida pelo uso de smartphones sobre a ingestão 

alimentar em sessões de lanches da tarde de escolares entre 10 e 12 anos de idade. Na 

sessão inicial, serão realizadas as mensurações para determinação do índice de massa 

corpórea (IMC), avaliação da performance mastigatória, limiar de deglutição e frequência 

mastigatória, bem como preferências alimentares e de leitura. Nas três sessões posteriores 

ocorrerão as sessões de lanche experimentais. Em uma sessão o voluntário se alimentará 

na presença de um smartphone, em outra, na presença de um gibi, e em outra, sem 

distrator algum. A ordem das sessões será randomizada. Nessas sessões, serão avaliadas 

a ingestão calórica em gramas, o consumo energético total e por tipo de macronutriente 

(carboidratos, lipídeos e proteínas), a verificação do comportamento alimentar 

(Questionário dos Três Fatores Alimentares - TFEQ-R21) para avaliar o comportamento 

alimentar relacionado a restrição, desinibição e fome e os níveis de estresse utilizando a 

Escala de Estresse Infantil (ESI). Um modelo linear geral misto de três vias (Three-way 

ANOVA) será utilizado para testar o efeito da distração (sem distração, smartphones ou 

leitura) e da escola (pública ou privada) e IMC (peso-normal e sobrepeso-obesa); bem 

como a interação entre esses fatores na variação da ingestão calórica total e cada 

macronutriente (variáveis dependentes). Portanto, considerando que smartphones 

funcionam como distratores no momento das refeições em adultos, torna-se necessário 

elucidar esta relação na alimentação infantil, e ainda, em acordo com o que ocorre em 

adultos, espera-se que o uso de smartphones durantes as refeições em escolares irão 

aumentar a ingestão alimentar. 
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  A cana-de-açúcar constitui um dos mais importantes produtos agrícolas do Brasil, 

sendo seu o maior produtor mundial. Do processamento são obtidos açúcar, etanol, 

vinhaça, torta de filtro, aguardentes, entre outros. É uma cultura relativamente tolerante à 

acidez do solo, algo natural em grande parte dos solos brasileiros e, portanto, é necessário 

avaliar sob quais condições a mesma apresenta bom desempenho. Nesse âmbito, o 

calcário é utilizado como corretor de acidez, e o gesso se apresenta como condicionador 

do solo, favorecendo o desenvolvimento radicular. Logo, objetivou-se com este trabalho 

avaliar a produtividade de cana-de-açúcar sob fontes de calcário quando aplicadas em 

superfície na linha, em conjunto ou não ao gesso agrícola. O experimento foi conduzido 

em área da Usina Bambuí Bioenergia S/A, com cana soca (4° corte), e a variedade CTC2. 

O delineamento adotado foi em blocos casualizados, com 4 repetições e esquema de 

parcelas subdivididas. As parcelas corresponderam à presença ou ausência de gesso, e as 

subparcelas às fontes de corretivos (Calcário Itaú Dolomítico, Cal Fértil HP, Cal Fértil 

VF e Cal Fértil VP), além do tratamento sem calcário, totalizando-se 40 parcelas de 75m². 

As doses foram calculadas para elevar a saturação de bases a 70% na camada de 00 – 20 

cm, e para a gessagem foi fixada em 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 Scott-Knott, com 

significância a 10% utilizando-se o programa Sisvar®. A altura não foi afetada pela 

aplicação de gesso associada aos demais insumos, porém, na ausência do condicionador 

e sob aplicação do Cal Fértil VP as plantas apresentaram altura média significativamente 

superior às demais. A ausência de calcário e gesso refletiu em plantas com a menor média 

de altura. Sob aplicação do Calcário Itaú Dolomítico, o NCM foi significativamente maior 

aos demais corretivos. O mesmo ocorreu em relação ao TCH. Para o caractere NCM, a 

aplicação ou ausência de gesso não exerceu influência. Para TCH, a presença deste 

implicou em valores estatisticamente superiores. Logo, na presença de gesso e sob o 

Calcário Itaú Dolomítico a cana-de-açúcar apresentou a maior produtividade. 
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A micropropagação é uma técnica da cultura de tecidos utilizada para a obtenção 

de mudas clonais em larga escala para diversas espécies, dentre elas, o bambu. O objetivo 

do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP) 

na fase de multiplicação de Bambusa vulgaris, visando o aumento da proliferação de 

gemas adventícias. Foram utilizados como fontes de explantes segmentos nodais 

contendo uma gema axilar. Os explantes foram desinfestados em álcool 70% por 30 

segundos, e imersos em hipoclorito de sódio (NaOCl) (1,0-1,25% de cloro ativo) por 10 

minutos. Em seguida, foram inoculados em tubos de ensaio contendo 10 mL do meio MS 

(Murashige e Skoog). Os explantes estabelecidos e contendo a emissão de brotações, 

foram transferidos para o meio MS suplementado com 1, 2 e 3 mg.L-1 de BAP e 0,5 mg.L-

1 de ácido naftalenoacético (ANA) caracterizando os tratamentos T1, T2 e T3, 

respectivamente. O meio de cultura foi suplementado com 30 g.L-1 de sacarose e 6 g.L-1 

de ágar. O experimento foi conduzido em sala de crescimento com temperatura de 25°C 

(±1°C), irradiação de 40 μmol m-² s-¹ e fotoperíodo de 16 horas por 42 dias, com 

subcultivos a cada 21 dias. A sobrevivência, a contaminação, a oxidação, o número de 

gemas e brotos e o número de folhas foram avaliados. Houve emissão de gemas e brotos 

simultaneamente. Os tratamentos T1 e T2 apresentaram 100% de sobrevivência, enquanto 

o T3 apresentou 96,4%. Houve maior porcentagem de contaminação (fúngica e 

bacteriana) no T3, com valor de 32,1%, seguida por 28,5% para o T1 e 21,4% no T2. 

Observou-se que a oxidação foi elevada em todos os tratamentos, com uma porcentagem 

mínima de 81% e máxima de 87%. Em todos os tratamentos testados não foram 

observadas diferenças significativas para as variáveis número de gemas e brotos e número 

de folhas. No entanto, o T2 apresentou-se mais responsivo, com média de emissão de 

brotos de 2,03 e média de 5,07 para o número de folhas. A faixa de concentração de 1 a 

3 mg L-1 de BAP é indicada para a proliferação de gemas e brotos de B. vulgaris.  
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 Uma das principais causas de diarreia pós-desmame é a alta presença de 

Escherichia Coli (E. Coli) no TGI dos animais. Para manter o desempenho diante da 

retirada do uso substâncias melhoradoras de desempenho, existe a demanda do uso de 

alternativas. As fibras sintéticas podem atuar na modulação benéfica da microbiota 

intestinal. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes fontes de fibras (fibras 

sintéticas de 1ª e 2ª geração) em dietas pós-desmame associadas ao uso reduzido de 

óxido de zinco e/ou de antibióticos como melhoradores de desempenho na concentração 

de Escherichia coli nas fezes dos leitões. O estudo foi realizado no ICA-UFMG. Foram 

utilizados 90 leitões (45 machos castrados e 45 fêmeas - TN70 * Talent). Os leitões 

foram desmamados aos 25 dias de idade com peso médio inicial de 7,84 ± 1,71 kg. Os 

tratamentos foram: T1 - Tiamulina como promotor de crescimento em associação com 

alta dosagem de óxido de zinco; T2 - fibra sintética de 1ª geração associada à alta 

dosagem de óxido de zinco; T3 - fibra sintética de 2ª geração associada à alta dosagem 

de óxido de zinco; T4 - fibra sintética de 1ª geração associada à dosagem reduzida de 

óxido de zinco; T5 - Fibra sintética de 2ª geração associada à dosagem reduzida de 

óxido de zinco. Amostras de fezes frescas foram coletadas e congeladas, seguindo um 

protocolo padrão: início, meio e fim por fase. A concentração de E. Coli nas fezes foi 

determinada em laboratório por meio de incubação em placas de Petrifilm®. Os dados 

foram submetidos ao SAS INSTITUTE INC, 2011. Foi realizado o teste de normalidade 

(Shapiro-Wilk), em seguida realizou-se a análise de variância (GLM), de significância 

estatística (teste F (P<0,05), e o teste de Tukey para comparar as médias. No geral, o T1 

apresentou os melhores resultados, o T5 foi o que apresentou a maior concentração, e os 

demais tratamentos não diferiram do T1 e do T5 em todas as fases de creche. Pode-se 

concluir que a inclusão de fontes de fibra funcional nas rações de leitões na fase de 

creche não foi capaz de reduzir a concentração de E. Coli nas fezes em comparação ao 

uso da Tiamulina e do óxido de zinco como melhoradores de desempenho nas rações.  
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 O desmame é um período crítico para o leitão. Além disso, existe a pressão pela 

retirada dos antimicrobianos melhoradores de desempenho. Sendo as fibras sintéticas 

uma alternativa, por promover a modulação benéfica da microbiota intestinal, 

favorecendo a formação de um animal mais saudável. Assim, objetivou-se avaliar o 

efeito de diferentes fontes de fibras (fibras sintéticas de 1ª e 2ª geração) em dietas pós-

desmame associadas ao uso reduzido de óxido de zinco e/ou de antibióticos como 

melhoradores de desempenho na medicação pós-desmame de leitões. O estudo foi 

realizado no ICA-UFMG. Foram utilizados 90 leitões (45 machos castrados e 45 fêmeas 

- TN70 * Talent). Os leitões foram desmamados aos 25 dias de idade com peso médio 

inicial de 7,84 ± 1,71 kg. Os tratamentos foram: T1 - Tiamulina como promotor de 

crescimento em associação com alta dosagem de óxido de zinco; T2 - fibra sintética de 

1ª geração associada à alta dosagem de óxido de zinco; T3 - fibra sintética de 2ª geração 

associada à alta dosagem de óxido de zinco; T4 - fibra sintética de 1ª geração associada 

à dosagem reduzida de óxido de zinco; T5 - Fibra sintética de 2ª geração associada à 

dosagem reduzida de óxido de zinco. Os animais que apresentaram diarreia grave 

durante a primeira semana de creche foram tratados com Tylan® e/ou Quinotril® por 3 

dias consecutivos na dose de 0,4 mL/leitão. Os dados foram submetidos ao SAS 

INSTITUTE INC, 2011. Foi realizado o teste de normalidade (Shapiro-Wilk), em 

seguida realizou-se a análise de variância (GLM), de significância estatística (teste F 

(P<0,05), e o teste de Tukey para comparar as médias. No geral, os tratamentos com 

dosagem reduzida de óxido de zinco apresentaram o maior número de animais com 

diarreia grave (T4 e T5). O T3 (fibra sintética de 2ª geração associada à alta dosagem de 

óxido de zinco) obteve o melhor resultado, ou seja, menos animais necessitaram de 

medicação. Pode-se concluir que a inclusão de fontes de fibra funcional nas rações de 

leitões na fase de creche é capaz de reduzir a necessidade de medicação, somente se for 

associada a alta dosagem de óxido de zinco na primeira semana da fase de creche. 
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 Os sistemas de produção intensivos de suínos enfrentam dois desafios: produzir 

melhor mesmo com doses reduzidas de substâncias melhoradoras de desempenho. 

Sendo necessária a busca por alternativas, como o uso das fibras sintéticas, visando 

atendar a demanda de sustentabilidade. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de 

diferentes fontes de fibras (fibras sintéticas de 1ª e 2ª geração) em dietas pós-desmame 

associadas ao uso reduzido de óxido de zinco e/ou de antibióticos como melhoradores 

de desempenho na excreção de minerais nas fezes dos leitões. O estudo foi realizado no 

ICA-UFMG. Foram utilizados 90 leitões (45 machos castrados e 45 fêmeas - TN70 * 

Talent). Os leitões foram desmamados aos 25 dias de idade com peso médio inicial de 

7,84 ± 1,71 kg. Os tratamentos foram: T1 - Tiamulina como promotor de crescimento 

em associação com alta dosagem de óxido de zinco; T2 - fibra sintética de 1ª geração 

associada à alta dosagem de óxido de zinco; T3 - fibra sintética de 2ª geração associada 

à alta dosagem de óxido de zinco; T4 - fibra sintética de 1ª geração associada à dosagem 

reduzida de óxido de zinco; T5 - Fibra sintética de 2ª geração associada à dosagem 

reduzida de óxido de zinco. Amostras de fezes frescas foram coletadas e congeladas, 

seguindo um protocolo padrão: início, meio e fim por fase. A concentração de cobre e 

zinco nas fezes foi determinada em laboratório pelo método de espectrometria de 

absorção atômica. Os dados foram submetidos ao SAS INSTITUTE INC, 2011. Foi 

realizado o teste de normalidade (Shapiro-Wilk), em seguida realizou-se a análise de 

variância (GLM), de significância estatística (teste F (P<0,05), e o teste de Tukey para 

comparar as médias. No geral, os tratamentos com dosagem reduzida de óxido de zinco 

tiveram menor excreção de zinco durante a fase de creche. Porém, os mesmos 

apresentaram maiores valores de excreção de cobre. Pode-se concluir que a inclusão de 

fontes de fibra funcional nas rações de leitões na fase de creche foi capaz de reduzir a 

excreção de zinco em comparação ao uso da Tiamulina e de alta dosagem de óxido de 

zinco como melhoradores de desempenho sem prejudicar o desempenho dos animais.  
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 As microalgas são organismos uni ou pluricelulares, fotossintetizantes, de origem 

marinha e continental. Fonte de nitrogênio, polissacarídeos e minerais, esses organismos 

são utilizados para diferentes fins, inclusive a formulação de biofertilizantes de liberação 

lenta (Guo et al., 2020). Objetivou-se avaliar a influência da microalga Desmodesmus sp. 

sobre as principais características agronômicas do feijão pérola. Para tanto, foram 

testados o cultivo com ou sem o biofertilizante à base de microalgas em feijão pérola. O 

cultivo da alga foi realizado em meio BG-11(Ilavarasi et al., 2011), com fotoperíodo de 

14 h. A biomassa, com a concentração de 107 células/mL, foi centrifugada, lavada com 

água destilada e aplicada em vasos de 5 kg, preenchidos com areia, solo e substrato 

comercial (1:2:1 v/v/v), onde foi previamente semeado o feijão pérola. As aplicações se 

iniciaram 20 dias após a semeadura e a seguir, a cada 10 dias. O número total de vagens 

e grãos, massa fresca e seca de folhas e total, bem como, a massa seca de raiz foram 

influenciados positivamente quando adicionado o biofertilizante microalgal. Em 

contrapartida, a massa seca e fresca de vagens e caules, comprimento de vagens e raízes, 

massa fresca de raiz, peso de grãos, altura e diâmetro de plantas, não diferiram entre os 

tratamentos. Entretanto, visto que não houveram efeitos inibitórios atribuídos ao 

tratamento com microalga na concentração de 107 células/mL, sugere-se que um aumento 

da concentração do extrato de Desmodemus sp. em trabalhos futuros poderia apresentar 

melhores resultados nos parâmetros avaliados. Sendo assim, conclui-se que o extrato de 

Desmodesmus sp. é uma opção viável para biofertilizar o feijão pérola, melhorando o 

desenvolvimento da planta, e consequentemente aumentando a produtividade da mesma.  

 

Guo, S. et al. Microalgae as biofertilizer in modern agriculture. In: Microalgae 

Biotechnology for Food, Health and High Value Products. [s.l.] Springer 

Singapore, 2020. p. 397–411.  

Ilavarasi, A. et al. Optimization of various growth media to freshwater microalgae for 

biomass production. Biotechnology, v. 10, n. 6, p. 540–545, 2011. 
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 A resistência de cisalhamento direto é a resistência interna por área unitária que 

um maciço deve resistir a rupturas e a deslizamentos ao longo de qualquer plano em seu 

interior. Na estabilização do talude estudado, fez o cultivo dos estilozantes para 

aumentar a camada vegetal e os nutrientes do solo, afim de dar um melhor 

desenvolvimento das raízes do capim vetiver. O objetivo desta pesquisa foi determinar 

os parâmetros de resistência ao cisalhamento direto do maciço durante os doze 

primeiros meses do cultivo da vegetação. Foram avaliados os efeitos em testemunha 

(solo nu) e solo sob cultivo das vegetações, através do ensaio cisalhamento direto e 

análises de campo. A presença de raiz do capim vetiver no solo proporciona no maciço 

os parâmetros de resistência (intercepto de coesão e ângulo de atrito interno). 

Proporcionou um aumento da resistência nos testes de cisalhamento direto em 

decorrência do capim vetiver e com o decorrer do tempo o solo haverá um número 

maior de raízes. Neste sentido foram consideradas algumas hipóteses e alguns fatores 

que podem ser melhorados em futuras pesquisas: Realização de ensaio de cisalhamento 

direto com corpos de prova maiores, maior número de ensaios e plantio com mais de 

doze meses.  
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 Uma alternativa para a conservação genética de Cattleya caulescens refere-se ao 

cultivo in vitro, possibilitando a propagação massal de genótipos superiores. Diante 

disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o meio de cultura MS (Murashige e 

Skoog) suplementando com carvão ativado (1 g L-1) para a germinação in vitro de 

Cattleya caulescens. O tratamento testemunha constou pelo meio de cultura MS isento 

de carvão. O experimento foi realizado no Laboratório de Cultivo In Vitro de Espécies 

Florestais da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Foi utilizado o delineamento 

inteiramente casualizado (DIC), com dois tratamentos e 30 repetições cada, compostas 

de parcelas com um explante. As sementes foram coletadas pela empresa GERDAU na 

Fitofisionomia Campo Rupestre Ferruginoso, o qual está localizado na região de 

Ibitipoca. Após a desinfestação, as sementes foram inoculadas em meio de cultura MS 

considerando os tratamentos preestabelecidos. Foi avaliada a velocidade de germinação 

aos 30, 45, 60 e 90 dias, a porcentagem média de contaminação e germinação por 

frasco. As análises foram processadas em software R, versão 3.0.3. Para testar a 

diferença entre os tratamentos foi realizado o teste Tukey à 5% de significância. Aos 45 

dias após a inoculação foi constatada germinação das sementes no meio de cultura 

suplementado com carvão ativado. No meio isento de carvão, o processo germinativo 

iniciou aos 60 dias. De acordo aos resultados obtidos, observou-se diferença 

significativa (p < 0,05) entre os tratamentos, sendo a utilização do meio de cultura MS 

adicionado carvão ativado, com maior porcentagem de germinação (em média: 86,6%) e 

menor porcentagem de contaminação (em média: 6,6%). Estas informações são 

primordiais para o desenvolvimento de protocolos viáveis na germinação in vitro de 

Cattleya caulescens, que visam a conservação genética dessa espécie endêmica.  
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 Variação nas propriedades da madeira afeta diretamente seu desempenho no 

processamento industrial. A densidade e a composição química da madeira são 

propriedades que variam em função do material genético e do manejo florestal e podem 

afetar a qualidade e o rendimento da polpa celulósica durante o cozimento. No entanto, 

não se conhece o efeito do espaçamento de plantio na variação da qualidade da madeira 

ao longo do fuste. Dentro deste contexto, este estudo tem como objetivo entender a 

variação espacial da densidade, do teor de extrativos e de lignina da madeira em função 

da densidade do plantio. Discos de madeira foram coletados da base, a 1,30 m do solo, a 

25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial de árvores de Eucalyptus cultivadas em 

espaçamentos de 3, 6, 9 e 12 m². Modelos preditivos baseados em espectros no 

infravermelho próximo (NIR) foram desenvolvidos a partir da assinatura espectral 

obtida por sonda de fibra óptica na superfície transversal e radial dos discos de madeira 

e valores de referência determinados por métodos normatizados. Espectros coletados 

radialmente em 5 pontos equidistantes nos discos foram aplicados aos modelos 

desenvolvidos para estimativa da densidade básica com coeficientes de determinação na 

validação cruzada (R²cv) de 0,64 e erro quadrático médio (RMSECV) de 31 kg m-³, e 

para o teor de lignina com R²cv de 0,86 e RMSECV de 0,48%. O espaçamento de 

plantio de 9 m2 apresentou maior magnitude da variação radial e longitudinal na 

densidade básica e no teor de lignina, enquanto a menor variação foi encontrada no 

espaçamento de plantio de 3 m2. Os resultados sugerem que o espaçamento de plantio 

afeta significativamente a variação espacial do teor de lignina e da densidade básica da 

madeira ao longo do fuste. 
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A salinidade é um fator limitante na produção. Está associada a regiões áridas e 

semi-áridas que, comporta uma vasta área do território brasileiro. A promoção de 

culturas tolerantes a salinidade nessas regiões é de interesse como alternativa para renda 

em especial em regiões marginais. A pitaya (Hylucereus undatus, Haw), catácea de alto 

valor econômico e resistente a seca, se for tolerante a salinidade, pode constituir uma 

alternativa ideal para produção em tais regiões. Por isso, foi objetivo na presente 

pesquisa, avaliar o efeito do estresse salino sobre a germinação, porcentagem de 

plântulas normais, comprimento de parte aérea, de raíz e peso fresco de plântula de três 

cultivares de pitaya cultivada in vitro. Para isso, foi montado um experimento no 

delineamento inteiramente casualizado, no fatorial 3x5. As fontes de variação foram três 

variedades de pitaya (branca, vermelha e híbrida obtida do cruzamento da branca com 

vermelha) incoculadas em meio de cultura Murashige e Skoog com cinco níveis de 

salinidade (0; 12,5; 25; 37,5 e 50g de NaCl). Na análise foi utilizado modelos mistos, 

pacote lme4, na versão RStudio. A avaliação foi realizada aos 40 dias após inóculo. O 

aumento da concentração de sal reduziu a germinação, a porcentagem de plântulas 

normais, o comprimento de parte aérea e de raíz e, o peso fresco de plântulas para todas 

as cultivares. A pitaya vermelha mostrou-se inferior, e a híbrida superior em todos os 

parâmetros avaliados, quando comparados com a pitaya branca. 
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 A análise de dados categóricos, em geral, é feita considerando dados agrupados 

em estrutura de uma tabela de contingência, a qual possibilita ajustar diferentes 

modelos. Uma possível estrutura dessa tabela é na forma de um delineamento em blocos 

ao acaso com respostas multivariadas, a qual possibilita um estudo quanto ao 

comportamento no efeito das componentes de blocos. O ajuste de modelos para essas 

tabelas poderá ser feito considerando as distribuições marginais.  

 Nesse caso, verifica-se o uso do método de equações de estimação generalizadas 

(GEE), considerando a distribuição binomial. Entretanto, a modelagem da proporção 

poderá ser dada em duas possibilidades de expressar a proporção marginal, isto é, em 

relação ao total de cada linha ou coluna. Diante disso, o objetivo deste trabalho consiste 

em investigar o efeito do grau de correlação nas estimativas das somas de quadrados das 

componentes de aditividade e diferença entre os blocos, obtidas através de simulações 

Monte Carlo para o modelo GEE com a função de ligação complemento log-log.  

 As simulações foram feitas no software R (R Core Team, 2020) considerando 

uma tabela de contingência, estruturada por dois blocos, cinco tratamentos e três 

variáveis respostas. Para isso foi utilizada a distribuição binomial correlacionada, 

mencionada por Cirillo e Ramos (2014) para gerar o vetor de variáveis respostas para 

cada tratamento. Assim, concluímos que o aumento do grau de correlação resultou na 

redução das somas de quadrados das componentes de aditividade e diferença entre os 

blocos, considerando diferentes tamanhos amostrais. 
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 O objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito do uso de diferentes híbridos de 

milho colhidos em três maturidades para produção de silagem de espiga. Durante dois 

ciclos anuais, cinco híbridos foram cultivados em parcelas experimentais (6 x 5 m) em 

três blocos, com uma população média de 70.000 plantas/ha. Os híbridos foram colhidos 

nas seguintes maturidades: 60% de MS (M1); 65% de MS (M2) e 70% de MS (M3). As 

espigas colhidas em cada respectivo estágio foram subdivididas em 2 amostras. A 

primeira amostra foi fracionada em palha, sabugo e grãos, e a segunda amostra foi 

processada e ensilada em silos laboratorias de 5 L e estocadas por 90 d. Foram 

mensurados a produtividade de matéria seca dos híbridos, composição química e a 

digestibilidade da fibra em detergente neutro in vitro (D-FDN30h) e a digestibilidade do 

amido in situ (DAIS7h) nas silagens de espiga e nos componentes da espiga. Os dados 

foram analisados em um delineamento em blocos casualizados, por meio do PROC 

MIXED do SAS, seguido pelo teste de t (P ≤ 0,05). As concentrações de MS na colheita 

foram 59,1; 64,2 e 68,3% para M1, M2 e M3, respectivamente. Houve interação entre 

híbrido e maturidade (P = 0,03) para a proporção de grãos na espiga. A concentração de 

FDN no sabugo aumentou (77,1; 79,3 e 81,9% da MS) e a D-FDN30h reduziu (26,1; 24,4 

e 20,9% da FDN) para M1, M2 e M3, respectivamente. As concentrações de FDN na 

palha foram 81,9, 83,7 e 84,1% da MS, e a D-FDN30h foram 32,0; 25,7 e 24,6% da FND, 

para M1, M2 e M3 respectivamente. As maiores concentrações de ácido lático (5,90 % 

da MS) e N-NH3 (38,2 % do N-total) foram encontrados em M1. Silagens de espigas 

produzidas em M3, tiveram longa estabilidade aeróbia. As concentrações de amido e a 

DAIS7h das silagens de espiga foram afetadas pelo híbrido e pela maturidade (P < 0,05). 

Conforme houve aumento da maturidade, a DAIS7h reduziu (78,3; 73,1 e 70,3 % do 

amido) para M1, M2 e M3, respectivamente. A D-FND30h no sabugo e na palha, e a 

digestibilidade do amido nos grãos reduziram de M1 para M3. Silagens de espigas devem 

ser produzidas com 60 a 70% de MS. A colheita em concentrações menores que 60% de 

MS pode comprometer a concentração de amido na silagem. Por outro lado, a colheita 

em maturidades superior a 70% de MS pode impactar na digestibilidade do amido e 

restringir a fermentação em silagens de espiga. 
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 O Brasil lidera há anos o agronegócio mundial do café Coffea spp. (Rubiaceae), 

sendo seu volume similar à soma dos outros seis maiores países produtores. Com a 

grande demanda pelo produto, tem se visto uma busca por estratégias para obter uma 

cafeicultura mais sustentável, e uma das alternativas está no uso de bioestimulantes. 

Esses insumos agem de inúmeras formas, no qual podemos destacar a estimulação do 

crescimento das raízes, que aumentam a eficiência e a produtividade da planta. Com 

isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as características fitotécnicas de mudas de café 

tratadas com dois bioestimulantes, as substâncias húmicas e as bactérias promotoras de 

crescimento de planta. Foram utilizadas para o experimento mudas de café orgânico 

com 6 meses de idade, tratadas com substâncias húmicas (6 mL), bactérias promotoras 

de crescimento de plantas Enterobacter tabaci (6 mL), o uso combinado das duas e 

controle. A parte radicular de cada planta foi individualizada, totalizando 10 plantas por 

tratamento, e colocadas em envelopes e posteriormente em estufa à 40ºC por 48 horas. 

Após a secagem, foram avaliadas as características: pesagem da raíz principal e 

secundárias e altura da raíz principal. Os dados de pesagem da raíz principal foram 

submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, e os dados de pesagem da raíz secundaria e altura da raíz principal foram 

avaliados por GLM com distribuição do tipo Gama. Os resultados mostraram que, 

quando tratado com substâncias húmicas, as raízes principais obtiveram maior altura. 

Quanto ao peso, as raízes principais não tiveram um resultado significado, não se 

diferindo entre os tratamentos. Entretanto, nas raízes secundárias houve peso maior nos 

tratamentos com bactérias promotoras de crescimento de plantas e substâncias húmicas 

+ bactérias promotoras de crescimento de plantas. Dessa forma, os dois bioestimulantes 

testados se mostraram eficientes no desenvolvimento das raízes de mudas de café.  
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                  A utilização de dietas com alta densidade energética, produto da introdução 

de carboidratos de rápida fermentação, podem ocasionar distúrbios metabólicos que 

comprometem negativamente o desempenho produtivo. Nesse sentido, cada dia são 

empregados distintos moduladores da fermentação ruminal para diminuir o risco de 

acidose e melhorar o desempenho. Com isso, esse estudo objetivou avaliar a utilização 

de um blend a base de diferentes fontes de óxido de magnésio como modulador de pH 

ruminal associado ou não com monensina sódica, sobre o desempenho de bovinos. 

Oitenta e quatro machos castrados com peso corporal inicial de 387,87 ± 37,89 kg 

foram distribuídos em 28 baias, em um delineamento inteiramente casualizado, em 

arranjo fatorial 2 x 2, com 4 tratamentos e 7 repetições. Foi utilizado um protocolo de 

adaptação em escadas de 16 dias e um período experimental de 84 dias, totalizando 100 

dias de fornecimento da dieta. Foram avaliados quatro tratamentos: controle (CON sem 

adição de aditivos), monensina sódica (MON 0,01% matéria seca da dieta), um blend a 

base de diferentes fontes oxido de magnésio, pHix-Up® (PHIX 0,5% matéria seca da 

dieta) e a combinação dos aditivos monensin x pHix-Up® (MONPHIX) em uma dieta 

contendo 51% de amido. As variáveis avaliadas foram, peso inicial, peso final, ganho 

médio diário, consumo alimentar, eficiência alimentar durante o período de adaptação e 

o experimental, peso de carcaça quente e rendimento de carcaça. Os dados obtidos 

foram analisados utilizando o modelo Proc Mixed de SAS, utilizando como covariável o 

peso inicial. Não houve interação MON-PHIX nas variáveis estudadas. O PHIX 

incrementou o ganho de peso final, consumo de matéria seca (Kg/dia), ganho médio 

diário, no entanto, a eficiência alimentar diferiu entre os períodos avaliados, sendo os 

melhores resultados durante o período de adaptação. O MON reduziu o ganho de peso 

final e diminuiu o ganho médio diário e o consumo de matéria seca (Kg/dia), porém 

melhorou a eficiência alimentar durante o período experimental de 100 dias. PHIX pode 

ser uma alternativa durante o período de adaptação usando protocolos em escadas por 

16 dias, sendo considerada a fase mais crítica do confinamento e tem que ser realizada 

da melhor forma para evitar que se comprometa o desempenho animal.   
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O envelhecimento é um processo natural ao longo da vida de qualquer ser vivo. Várias 

hipóteses sobre as mudanças advindas do avanço da idade foram desenvolvidas. O 

estresse oxidativo é tomado como um grande coadjuvante para o avanço do 

envelhecimento, causado pela desarmonia entre a produção de espécies reativas de 

oxigénio (ROS) sua remoção é feita através de sistemas enzimáticos ou não enzimáticos, 

o acúmulo de ROS em excesso está relacionado a diversas doenças tais como; 

neurológicas, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, AVC isquêmico, 

além disso está relacionado a uma menor longevidade Com isso, substâncias bioativas 

potencias são constantemente estudadas afim exprimir uma melhora no quadro de 

envelhecimento. A partir disso, o objetivo desse estudo é verificar a influência do uso 

do composto sintético de cumarina 4-metildinafetina (CM 4-MTD) nas análises de 

atividade antioxidante; toxicidade do composto; atividade antibacteriana, além de 

realizar testes de estresse, como: osmótico, térmico e oxidativo em vermes C. elegans. 

A população do estudo foi constituída por cepas selvagens Bistrol N2 e cepas mutantes 

GLP-4; SEK-1. Cada grupo experimental continha 25 vermes por triplicata, cultura de 

Escherichia coli (OP50) foram utilizadas como fonte de alimento para os vermes. Nos 

dados obtidos não foi encontrado uma melhora significativa na longevidade ou em 

testes de estresse, entretanto foi encontrado uma alta taxa antioxidante do composto já 

em pequenas concentrações (10ug/ml). Além disso, o composto não apresentou 

atividade antibacteriana. Apesar do composto apresentar grande potencial antioxidante, 

alguns autores reconhecem que o fato do organismo necessitar de um mínimo estresse 

oxidativo, conhecido estresse hormese, uma atividade exacerbada de antioxidante 

poderia causar o quadro conhecido como estresse antioxidante. Portanto, o composto de 

CM 4-MTD não apresenta efeitos biológicos na proteção contra o estresse ou 

contribuição para a longevidade em vermes C. elegans. 
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As válvulas reguladoras de pressão são responsáveis por manterem a estabilidade da carga 

de pressão ao longo do pivô central, garantindo a máxima uniformidade de aplicação de 

água. Porém, quando submetidas à variação de pressão, essas válvulas apresentam 

comportamentos anisotrópicos, que resultam no fenômeno da histerese, tendo diferentes 

valores de vazão para uma mesma pressão, em um ciclo de operação. Assim, com esse 

trabalho objetivou-se encontrar as variações de vazão em emissores equipados com 

válvulas reguladores de pressão decorrente do fenômeno da histerese. O trabalho foi 

desenvolvido no Laboratório de Irrigação Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

Utilizando-se de três válvulas reguladoras e três diferentes bocais (Uni-Flow da marca 

Nelson irrigação®) no emissor Rotator® 3030. Foram realizadas curvas de pressurização 

e despressurização de 40 a 600 kPa (em triplicata). Foram determinadas as variações das 

vazões para o ponto de operação de 103,45 kPa (pressão recomendada para o ótimo 

desempenho das válvulas). Pôde-se observar, para o ponto de operação de 103,45 kPa, a 

ocorrência da variação de vazão de 12,2; 12,7 e 12,7% para os bocais 32, 33 e 34, 

respectivamente, decorrente do fenômeno da histerese. Assim, com esse trabalho pode-

se concluir a ocorrência do fenômeno da histerese nas válvulas reguladores de pressão. 

Sendo esse trabalho, um dos primeiros passos para buscar tecnologias para minimizar 

essa variação de vazão devido à histerese, elevando assim, a eficiência do uso da água na 

agricultura irrigada.  
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Os estrogênios são esteroides sexuais que possuem ação sobre várias estruturas 

relacionadas, ou não, ao eixo reprodutivo e, além disso, exercem ação no sistema 

nervoso central modulando o comportamento alimentar. Devido à falência ovariana ou 

retirada dos ovários, há diminuição da concentração estrogênica e diversos efeitos no 

organismo, dentre eles alterações no comportamento alimentar e ganho de peso. A 

utilização prolongada da terapia de reposição hormonal para reduzir os efeitos e 

sintomas causados pela falta de estrogênio possui efeitos colaterais, assim é necessário 

avaliar novas alternativas. O uso de nutracêuticos contendo fitoestrógenos, molécula 

com ação estrogênica encontrado em plantas como linhaça e amoreira tem demonstrado 

grande eficácia em organismo sem ação estrogênica. Assim, este trabalho tem como 

objetivo avaliar o uso desses extratos na modulação do controle hipotalâmico da 

ingestão alimentar em animais ovariectomizados. Ratas Wistar serão ovariectomizadas 

bilateralmente e, posteriormente serão tratadas via gavagem por 60 dias, com extratos 

de linhaça e/ou amoreira, salina ou estrógeno. Ao final do tratamento, os animais serão 

anestesiados e perfundidos com paraformaldeído 4%. Os encéfalos serão retirados e 

processados para imunofluorescência para marcação dos peptídeos pro-

opiomelanocortina (POMC), transcritos relacionados à anfetamina e cocaína (CART), 

proteína relacionada à agouti (AGRP) e neuropeptideo Y (NPY). A análise das secções 

será feita em microscópio para fluorescência e as imagens serão capturadas por câmera 

digital. Os neurônios positivos para os peptídeos serão quantificados. Espera-se que os 

extratos de linhaça e/ou amoreira desempenhem efeitos estrogênicos promovendo 

aumento dos neurônios anorexigênicos modulando, assim, a ingestão alimentar. 
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 Os estrogênios são hormônios esteroides, produzidos principalmente pelos 
ovários a partir da puberdade, que atuam através da ligação aos seus receptores alfa 
(ER-α), beta (ER-β) e GPER1. Suas ações envolvem, principalmente, o 
desenvolvimento de órgãos reprodutivos, entretanto, também atua em outros tecidos, 
como na modulação da formação óssea. Com a falência ovariana e consequente 
diminuição na concentração plasmática de estrogênio, há ocorrência de efeitos no 
organismo, os quais incluem a osteoporose. A terapia de reposição hormonal é a 
primeira escolha para redução desse e outros sintomas. Contudo, há controvérsias sobre 
a sua prática prolongada, o que leva à busca de novas alternativas, como uso de plantas 
medicinais, com quantidades significativas de compostos fenólicos, dentre eles os 
fitoestrógenos: moléculas estruturalmente semelhantes ao estrogênio, com potencial de 
atuar nos receptores estrogênicos. Estudos demonstram que semente de linhaça (Linum 
usitatissimum) e a amoreira-preta (Morus nigra L.) são nutracêuticos, ricos em 
fitoestrógenos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo testar a hipótese da 
utilização de extratos de linhaça e/ou amoreira na redução dos riscos do 
desenvolvimento de osteopenia em organismo sem ação estrogênica. Ratas Wistar 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), estrógeno (0,158 mg/kg) e salina, durante 60 dias. Ao final do tratamento, os 
animais foram eutanasiados e os fêmures retirados e processados para  análise. Foi 
realizada Microtomografia Computadorizada de Raios-X (µ-CT) para observação das 
modificações morfométricas na região da cabeça e colo do fêmur. Os resultados foram 
analisados estatisticamente por meio do teste de Scott-Knott à 5% de significância 
estatística. Os fêmures dos animais tratados com salina apresentaram menor densidade 
mineral óssea (BMD), volume ósseo (BV/TV), número de trabéculas (Tb.N) e maior 
porosidade total (Po(tot)) e separação intertrabecular (Tb.Sp)  (p<0,05), demonstrando 
os efeitos da diminuição da ação estrogênica no metabolismo ósseo. Além disso, os 
animais tratados com os extratos apresentaram maior BMD, BV/TV, Tb.N e menor 
Po(tot) e Tb.Sp em relação aos animais tratados com salina (p<0,05), semelhantemente 
aos animais tratados com estrógeno. Dessa forma, conclui-se que os extratos de linhaça 
e amoreira são capazes de promover diminuição de perda óssea em organismo sem ação 
estrogênica, atuando possivelmente na modulação da formação óssea, sugerindo 
potenciais terapêuticos na redução de sinais e sintomas causados pela falta de ação 
estrogênica. 
Palavras-chave: Estrogênio, fitoestrógenos, osteoporose. 
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No Brasil, geralmente as estações de monta ocorrem no início do período 

chuvoso do ano, consequentemente as vacas gestantes passam o terço médio da 

gestação no período seco, enfrentando restrições nutricionais proteicas. O objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com proteína não protegida da 

degradação ruminal e com proteína protegida da degradação ruminal com altos níveis de 

arginina, sobre a irrigação sanguínea uterina no terço médio e final da gestação de vacas 

de corte. O experimento foi conduzido nas instalações de Bovinos de Corte do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Foram utilizadas 30 

vacas de corte da raça Tabapuã, com peso médio de 510 ± 20 kg e 6 ± 0,5 anos de 

idade. Aos 105º dias de gestação as vacas foram transferidos para baias individuais e 

passaram por um período de adaptação à dieta de 15 dias. Posteriormente, os animais 

foram distribuídos aleatoriamente em três tratamentos dietéticos: Controle (CON, n = 

10):dieta basal composta por silagem de milho de planta inteira, bagaço de cana-de-

açúcar e sal mineral nitrogenado (~7% PB); Proteína degradada no rúmen (PDR, n = 

10): dieta basal + suplementação rica em proteína degradável no rúmen (~10% PB) e; 

Proteína não-degradada no rúmen (PNDR, n = 10): dieta basal + suplementação rica em 

proteína não degradável no rúmen (~15% PB). As vacas foram avaliadas quanto a 

irrigação sanguínea uterina por ultrassonografia Doppler aos 217 dias de gestação (final 

do período de suplementação) e 271 dias de gestação (período pré- parto), para 

determinação do índice de pulsatabilidade (IP) e do índice de resistência (IR). Todos os 

resultados foram analisados utilizando-se o PROC MIXED do SAS 9.4. Diferenças 

foram declaradas a P <0,05. Não foram encontradas diferenças no IR durante o final da 

suplementação e o pré- parto (P > 0.05). O IP não apresentou diferenças significativas 

no pré- parto (P = 0.167), porém no final da suplementação o IP apresentou diferenças 

entre os tratamentos dietéticos (P = 0.04), onde o grupo CON apresentou IP superior em 

6 e 25 % aos grupos PDR e PNDR, respectivamente. Esse resultado pode ser explicado 

por uma maior pressão nos capilares sanguíneos uterinos devido a um menor número de 

capilares sanguíneos ou uma maior resistência no fluxo de sangue nesses capilares em 

vacas não suplementadas. Portanto, a suplementação com proteína para vacas gestantes 

durante o terço médio da gestação pode gerar benefícios para a irrigação sanguínea 

uterina, devido a alteração na vascularização placentária, que pode aumentar o fluxo 

sanguíneo placentário-fetal, e melhorar o aporte de nutrientes ao feto. 
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 Desenvolver protocolos de síntese de moléculas que apresentam atividades 

biológicas previamente descritas, que sejam relativamente simples e tenham baixo custo é 

de extrema importância para a obtenção de fármacos efetivos e acessíveis à maioria das 

populações. Polihidroquinolinas (PHQs) são derivados assimétricos das 1,4-

dihidropiridinas, 1,3-dicetonas cíclicas, aldeídos, acetoacetato de etila e acetato de 

amônio, e são consideradas análogas ao NADH, além de possuírem propriedades 

medicinais, tais como hepatoprotetoras, antibiótica e anti-câncer. Neste trabalho foi 

utilizado um modelo de síntese multicomponente, sendo dois componentes comuns a 

todas as reações (acetato de etila a 2mmol e acetato de amônia a 3mmol) e outros dois 

variáveis. Assim, produziu-se 4 moléculas [Composto 1 = dimedona (2mmol), 4-OH- 

benzaldeido (2mmol); Composto 2 = 1,3 cicloexanodiona (2mmol), 4-OH-benzaldeido 

(2mmol); Composto 3 = dimedona (2mmol), 2-clorobenzaldeido (2mmol); e Composto 

4 = 1,3 cicloexanodiona (2mmol), 2-clorobenzaldeido (2mmol)], as quais foram 

avaliadas quanto a possíveis efeitos sobre a coagulação. Para tanto, o teste de atividade 

coagulante foi realizado, utilizando-se plasma citratado (200 μL) como substrato. 

Peçonha de serpente Bothrops moojeni (40μg) foi utilizada como indutora da atividade 

coagulante (controle positivo). Quatro doses de cada composto foram testadas (25, 50, 

100 e 125 μg), tanto com incubação prévia com a peçonha, quanto com adição posterior 

da mesma. O composto 1 prolongou significativamente o tempo de coagulação nas doses 

de 125 e 100μg tanto em incubação prévia quanto com adição posterior da peçonha, 

quando comparado ao controle positivo. O composto 2 também prolongou o tempo de 

coagulação de forma significativa, nas doses de 125 e 100 μg em ambas condições 

avaliadas. Em adição, o composto 2, apresentou o mesmo efeito significativo nas 

menores doses (25 e 50 μg), quando avaliado com posterior adição da peçonha. Ambos 

os compostos 3 e 4 prolongaram significativamente o tempo de coagulação nas doses de 

125, 100 e 50 μg apenas quando a peçonha foi adicionada posteriormente ao meio 

reativo. Desta forma podemos concluir que as polihidroquinolinas sintetizadas atuam 

prolongando o tempo de coagulação, embora seu mecanismo não seja determinado. 

Sugere-se que elas possam interagir com componentes do plasma ou enzimas presentes 

na peçonha por meio de interações fracas (não covalentes). Além disso, destaca-se seu 

potencial farmacológico.  
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 O córtex pré-frontal lateral (CPFL) é uma região encefálica responsável por 

integrar diversas áreas do sistema nervoso central e está diretamente envolvido no 

controle de processos sensoriais, cognitivos, emocionais e autonômicos, incluindo 

respostas a situações de estresse. O estresse é capaz de alterar inúmeras funções 

fisiológicas associadas ao sistema cardiovascular, influenciando a temperatura cutânea e 

provocando alterações hormonais. Estudos já demonstraram o envolvimento de alguns 

neurotransmissores envolvidos na modulação desse processo no CPFL, entretanto, a 

participação da neurotransmissão colinérgica, mais especificamente dos receptores 

muscarínicos, durante o estresse agudo por restrição ainda não foi investigada. O objetivo 

deste trabalho foi investigar os efeitos da inibição colinérgica, via receptores 

muscarínicos, no CPFL sobre as respostas autonômicas e do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal evocadas pelo estresse agudo por restrição em ratos. Foram utilizados ratos 

machos Wistar, pesando entre 230 – 280g e implantadas cânulas guias, bilaterais, 

direcionadas ao CPFL para a microinjeção dos antagonistas de receptores muscarínicos: 

atropina (não seletivo) na dose de 6 nmol/ 100nL, pirenzepina (M1) na dose de 6 nmol/ 

100nL, 4-DAMP (M2) na dose de 2 nmol/ 100nL e J104129 fumarate (M3) na dose de 6 

nmol/ 100nL. Quatro dias depois, um cateter de polietileno foi implantado na artéria 

femoral de cada animal para a realização das aferições de pressão arterial (PA) e 

frequência cardíaca (FC). Após 24 horas, cada animal foi colocado em um tubo de 

restrição para a exposição ao estresse agudo. Foram registradas a temperatura cutânea 

caudal (TC), a FC, a PA e realizada a coleta de sangue dos animais para a dosagem de 

corticosterona. Até o momento, os resultados parciais deste estudo demonstraram que a 

utilização dos antagonistas de receptores muscarínicos não foram capazes de alterar a TC 

em comparação ao grupo controle, ocorrendo apenas uma variação da TC ao longo do 

tempo em decorrência da resposta ao aumento da atividade simpática vasomotora, 

evocada pelo estresse por restrição. Diante disso, é possível que a neurotransmissão 

colinérgica do CPFL não esteja envolvida na modulação da diminuição da TC, evocada 

pelo estresse por restrição. Mais investigações devem ser realizadas utilizando diferentes 

doses dos antagonistas de receptores muscarínicos. 
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 O objetivo do estudo foi avaliar a influência do uso combinado de monensina 

com aditivos não-ionóforos no comportamento ingestivo durante o confinamento de 

tourinhos F1 Nelore  Angus. Setenta e dois tourinhos (417.4 ± 41.0 kg) foram alocados 

em 18 baias, 4 animais por baia, em um delineamento inteiramente casualizado. Os três 

tratamentos eram: monensina (MON), monensina + bacitracina de zinco (MONBZ) e 

monensina _ virginiamicina (MONVM). A dieta era comporta por 85% de concentrado 

a base de milho e 15% de silagem de milho. O confinamento durou 109 dias, 

considerando 27 dias para adaptação e 82 dias de período experimental. A avaliação do 

comportamento ingestivo foi realizada por observação visual durante 48 horas 

ininterruptas durante os dias 76 e 78 do período experimental, e nos dias 32, 35, 42, 46 e 

49 do período experimental foi avaliado o comportamento de seleção de alimento. Os 

resultados mostraram que comportamento ingestivo dos animais foi afetado no número 

de refeições/dia, onde os animais do tratamento MONVM tiveram maior número de 

refeições por dia do que no tratamento MON (P = 0,03). As demais variáveis do 

comportamento ingestivo não foram afetadas pelos aditivos (P > 0,11). Houve uma 

tendência (P = 0.09) do tratamento MON apresentar maior seleção para partículas 

longas (> 19 mm). Além disso, todos os tratamentos apresentaram seleção 

(observado/predito > 100%) para partículas médias (8 a 19 mm) enquanto que, para as 

partículas pequenas (< 8 mm), todos os tratamentos recusaram mais (observado/predito 

< 100%). Os animais do tratamento MON tiveram maior seleção (P = 0.05) do que 

MONVM para partículas médias. Por outro lado, o tratamento MON recusou mais as 

partículas pequenas do que os demais tratamentos (P < 0.01). Portanto, no presente 

estudo, a utilização dos aditivos foi capaz de modificar o comportamento ingestivo dos 

animais. 
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Devido a degradação de inseticidas em agroecossistemas, os pulgões são 

frequentemente expostos a baixas concentrações de inseticidas, o que pode ocasionar 

vários efeitos subletais aos níveis fisiológicos e comportamentais. Nesse sentido, o 

objetivo foi compreender os efeitos subletais do inseticida neonicotinóide imidacloprido 

no comportamento do pulgão verde Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera, Aphididae). O 

experimento foi realizado no laboratório de biologia molecular e ecotoxicologia de 

insetos (M.E.E.T) no Departamento de Entomologia da UFLA. Inicialmente se 

determinou a curva de dose-resposta 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 e controle, e colocados em 

temperatura ambiente para secar. Em seguida, os discos foliares foram colocados em 

placas de Petri forradas em seu interior com um disco de papel filtro e 20 pulgões 

adultos com idade de até 48 horas foram acondicionados nos discos foliares. As placas 

foram seladas com plástico filme e mantidas em câmaras climatizadas (BOD) (20±2°C; 

70±10% UR; fotoperíodo de 12:12). A mortalidade dos pulgões foi avaliada após 24 

horas de exposição. Para a avaliação do efeito subletal, foram selecionadas 5 

concentrações (Controle, CL1, CL10, CL15 e CL20). Para isso, foram inoculados 100 

pulgões adultos distribuídos em 5 placas de Petri contendo folhas de couve tratadas de 

cada concentração. Após 24 horas, foram selecionados 50 adultos de cada concentração 

e individualizados em um disco foliar de couve não tratada. Foram avaliados 

diariamente a sobrevivência e fecundidade das fêmeas até a morte. Os resultados 

demonstram que a exposição as baixas concentrações (i.e., CL1 e CL10) do 

imidacloprido houve um efeito positivo comparado com o controle e as outras 

concentrações (i.e., CL15 e CL20). A média do tempo de sobrevivência das fêmeas 

adultas apresentou diferenças significativas (log-rank test, χ2=58,1; df = 4; p<0,001). As 

fêmeas expostas a CL1 e CL10 sobreviveram por mais tempo (20,46±1,1 e 17,67±1,2 

dias respectivamente) quando comparadas com o controle (15,35±0,9 dias). Em relação 

a fecundidade, as análises demostraram que houve diferenças significativas (one way 

analysis of variance, H= 17,9; df= 4; p=0,001), onde as fêmeas expostas a CL1 e CL10 

tiveram maior progênie (33 ninfas) em relação ao controle (28 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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 A brucelose bovina é uma zoonose infecciosa disseminada em todo o mundo, 

principalmente em países em desenvolvimento, sendo a B19 e a RB51 as amostras 

vacinais mais utilizadas para o controle da doença em bovinos. O objetivo desse estudo 

foi realizar uma revisão sistemática e metanálise sobre a eficácia dessas duas vacinas, 

bem como discutir as principais variáveis associadas aos estudos experimentais para 

avaliação de vacinas contra brucelose bovina, utilizando artigos de 1952 a 2016. Como 

resultado, os artigos selecionados (n = 28) usaram, em média, 26,80 (± 23,27) animais 

por estudo, compostos principalmente por animais mestiços. O número de estudos que 

vacinaram os animais menores de 12 meses foi maior (n = 19) do que os animais com12 

a 24 meses (n = 9). A amostra vacinal mais utilizada foi a B19, na dose de 109 UFC 

(unidades formadoras de colônia) (50%), enquanto os estudos que utilizaram a RB51 

realizaram a vacinação principalmente na dose de 1010 UFC (70%). Ambas as vacinas 

foram administradas, majoritariamente, por via subcutânea (86%), em dose única de 2 

mL de volume (46%). A amostra mais utilizada para o desafio foi a 2308 (54%), na dose 

de 107 UFC por via intra-conjuntival. Para a metanálise, os estudos foram agrupados de 

acordo com a amostra e a dose da vacina para recalcular a proteção contra aborto (cinco 

grupos de animais gestantes) ou infecção (cinco grupos de animais gestantes e um de 

animais não prenhes), utilizando como medida estatística o risco relativo (RR) e a 
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eficácia vacinal (VE). Na metanálise tanto para os sinais clínicos (agrupados como 

aborto) como para infecção, a vacina B19 na dose de 109 UFC, em dose única, 

apresentou eficácia ligeiramente superior (75% e 66%, respectivamente) quando 

comparada a RB51 na dose de 1010 UFC (66% e 60%, respectivamente). Em conclusão, 

nossos resultados sugerem que as doses de 109 UFC para B19 e 1010 UFC para RB51 

(administradas por via subcutânea, em dose única) são as mais recomendadas para a 

prevenção do aborto e da infecção em bovinos.  
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Sistemas alagados construídos (SAC’s) são tanques que podem ser preenchidos 
com material poroso, como brita, areia, escória de alto forno, cascalho, entre outros, 
conferindo ao sistema alta condutividade hidráulica, além de contribuir como base para o 
plantio de macrófitas. Nesse sistema ocorre, a retenção de sólidos suspensos e 
sedimentáveis, por meio de processos físicos e a formação de biofilme no material suporte 
que contribui com a decomposição da matéria orgânica (MO), além de ocorrer a absorção 
pelas plantas. Com isso, o presente trabalho objetivou avaliar a eficiência de remoção de 
matéria orgânica, em sistemas alagados construídos, operando com diferentes tempos de 
detenção hidráulica. O experimento foi realizado na Estação de Tratamento de Esgotos 
da Universidade Federal de Lavras (ETE-UFLA), de 30 de outubro de 2019 a abril de 
2020. Foram avaliados quatro SAC’s, do tipo biorack, onde foram introduzidos tubos de 
PVC perfurados, preenchendo todo o leito com brita zero (diâmetros D60 = 7,00 mm e 
porosidade de 0,494 m3 m-3) e plantados com capim vetiver (Vetiveria Zizanioides). Os 
tempos de detenção hidráulica (TDH’s) foram de: SAC-A: 6 horas, SAC-B: 12 horas, 
SAC-C: 24 horas e SAC-D: 48 horas. Foram realizadas as análises de DBO (pelo método 
Winkler) e DQO (pelo método titulométrico) (APHA et al., 2012), ambas no laboratório 
de Águas Residuárias do Departamento de Engenharia Ambiental (DEA-UFLA). Para 
uma melhor análise das eficiências de remoção de MO, os resultados foram divididos em 
período de aula (PA), período de férias (PF) e período de quarentena (PQ), devido a 
sindemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). A seguir, as porcentagens de 
eficiência, seguidas da mesma letra minúscula, não diferem entre si estatisticamente. As 
eficiências de remoção de DBO para o PA foram de 23,2%a, 43,7%a, 41,0%a e 52,4%b, 
e para a DQO foram de 23,4%a, 35,3%a, 46,9%a e 59,0%b, para o SAC-A, B, C e D, 
respectivamente. Para o PF, as eficiências de DBO foram de 8,3%a, 18,3%a, 7,2%a e 
11,6%a, e para a DQO foram de 17,0%a, 14,4%a, 20,4%a e 25,4%a, para o SAC-A, B, C 
e D, respectivamente. As eficiências obtidas para a DBO no PQ foram de 22,6%a, 
47,3%a, 38,2%a e 60,5%b e para a DQO foram de 17,0%a, 14,4%a, 20,4%a e 25,4%a, 
para o SAC-A, B, C e D, respectivamente. Com base nos resultados obtidos é possível 
concluir que o SAC-D demostrou ser o mais eficiente estatisticamente na remoção de 
MO, para a DQO e DBO no PA e para a DBO no PQ. Houve variação nas eficiências de 
tratamento entre os períodos de monitoramento, que podem ter sido influenciadas pela 
mudança de concentração de MO, afluente aos SAC’s, durante os períodos de 
monitoramentos. 
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A carne-de-sol é um produto popular em todo território nacional, apesar de não 

existir padronização tecnológica para sua elaboração. Utilizou-se o corte cárneo coxão-

mole, adquiridos refrigerados no comércio de Lavras – MG, sal e aromatizante Sabor 

Fumaça Líquida da empresa IBRAC. Os cortes (n = 8) foram aleatorizados em quatro 

tratamentos: controle, com 5% de sal (NaCl) refinado; e os demais tratamentos, além do 

sal, pulverizados de fumaça líquida nas proporções de 0,2%, 2% e 10%. Os cortes foram 

mantidos refrigerados (4 ºC) por 12 horas. Após essa etapa, foram suspensos em 

ganchos de aço inoxidável em caixa telada na temperatura ambiente por 12 horas para 

secagem. Valores de umidade obtidos para o controle (67,8%) e amostras adicionadas 

de 0,2% (63,2%), 2% (63,7%) e 10% (65,1%) de fumaça foram inferiores a faixa de 

66,33% reportada na literatura. Pela análise de perfil de textura (TPA) verificou-se que 

a dureza (média de 73,5 N) não foi afetada pela fumaça. Pelas leituras de cor, as 

amostras com adição de fumaça líquida foram ligeiramente mais escuras (L* entre 33,1 

a 32,3) do que o controle (L* = 33,9). Pelo grupo de foco, a amostra com 0,2% de 

fumaça líquida obteve a maior intenção de compra (87,5% dos avaliadores), seguida do 

tratamento com 2% (75%). O controle foi a mais rejeitada (50%) pelos participantes. A 

adição de fumaça liquida na carne-de-sol é uma alternativa viável para agregar valor a 

um produto tradicional brasileiro.  

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq. 

518



 

 

Emergência de sementes de serralha em diferentes substratos 

Aline da Silva Costa1, Jeremias José Ferreira Leite1, Lissa Izabel de Andrade1, 

Douglas Correa de Souza1, Luciane Vilela Resende1 
1Programa de Pós Graduação em Fitotecnia -Departamento de Agronomia – 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

ascbispo@gmail.com,jeremias12agro@gmail.com,lissaizabelfa@gmail.com, 

douglascorrea@ymal.com, luciane.vilela@ufla.br 

Palavras-chave: Sonchus oleraceus, Hortaliça não-convencional, Índice de velocidade 

de Emergência. 

 

 Sonchus oleraceus é uma espécie que pertence à família Asteraceae, sendo uma 

planta herbácea, anual e leitosa, popularmente conhecida como serralha, chicória e 

serralheria. O objetivo deste trabalho foi avaliar a porcentagem de emergência e o índice 

de velocidade de emergência de sementes de serralha. O experimento foi realizado em 

blocos inteiramente casualizados, 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. Foram semeadas 5 sementes por vaso. A primeira 

contagem foi realizada no 4º dia e a última contagem no 14º dia. A emergência foi 

calculada de acordo com a metodologia de Labouriau & Valadares (1976) e o índice de 

velocidade de emergência (IVE) pela fórmula de Maguire (1962). As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O tratamento com solo + 

substrato obtiveram a maior média na porcentagem de emergência com 60%, diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos, seguido pelo tratamento composto por solo 

(56,7%), areia + solo (53,3%) e substrato (30%). Quanto ao IVE, o tratamento com areia 

+ solo obteve a maior média (3), seguido pelo solo e solo + substrato, com 2,8 cada, e, 

por último, encontrou-se o substrato com o IVE no valor de 1. Conclui-se que, para a 

emergência da serralha, a mistura de solo + substrato se mostrou mais favorável. No IVE 

esse tratamento também se mostrou promissor, porém a maior média foi a do tratamento 

areia + solo. 
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 O término do ano de 2019 foi marcado pelo aparecimento da pandemia mundial 

ocasionada pelo Covid-19, a qual assola o Brasil, a partir de meados de fevereiro de 

2020. Para combatê-la, as universidades tiveram boa parte de suas atividades suspensas. 

Ainda assim, elas têm promovido ações sociais para auxiliar a comunidade de seu 

entorno, em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, o estudo apresenta as ações 

sociais criadas pelas universidades federais do estado de Minas Gerais para lidar com a 

pandemia. O trabalho seguiu por uma abordagem metodológica qualitativa, com coleta 

de dados via pesquisa documental em sítios e redes sociais. Diante disso, foram 

escolhidas as onze universidades federais de Minas Gerais, por ser o estado que 

apresenta o maior número de universidades federais do Brasil, as quais estão bem-

conceituadas no nosso país. A inclusão de universidades federais consistiu no fato das 

mesmas estarem mais propensas a realização da extensão. A análise de dados foi 

realizada através da análise de conteúdo, nas quais foram elaboradas cinco categorias, 

que podem ser compreendidas como ações empreendedoras, desenvolvidas pelas 

universidades pesquisadas. Tais categorias foram criadas a partir da leitura de todas as 

ações empregadas nesse estudo, com o intuito de agrupar as mesmas, quais sejam: (i) 

criação de comissão para divulgação da comunicação oficial; (ii) assistência a 

comunidade interna; (iii) produção de álcool em gel; (iv) produção de máscaras e 

protetores pelos membros universitários e (v) assistência a comunidade externa. Os 

resultados indicam que as universidades federais mineiras, por meio da extensão 

universitária, estão empenhadas em auxiliar a comunidade interna e externa. Ademais, 

as ações apresentadas nesta pesquisa são consideradas ações empreendedoras públicas, 

por não objetivarem o lucro e por possuírem o foco nos resultados, que serão gerados 

em prol da sociedade. Essas ações também podem ser enquadradas em duas 

perspectivas do empreendedorismo social, que consistem nas resoluções inovadoras às 

demandas sociais e à não retirada do lucro. Diante do exposto, pode-se concluir que este 

estudo contribui para o enfrentamento da pandemia, pois compila diferentes ações 

caracterizadas como típicas do empreendedorismo social, realizadas por universidades.  
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Um novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi identificado em 2019 em Wuhan, China, e 

tornou-se rapidamente, uma pandemia. Os profissionais de saúde estão na linha de 

frente ao combate à Covid-19 e estão mais expostos à infecção. Com o objetivo de 

direcionar as ações para melhoria do serviço foi realizada uma avaliação censitária 

acerca da situação dos profissionais de saúde de Lavras no que tange ao enfrentamento à 

Covid-19. Foi aplicado um questionário com 22 questões englobando local de trabalho, 

alterações na rotina, capacitações, equipamentos de proteção individual, nível de 

segurança mediante o cenário da nova doença, etc. Foi disponibilizado remotamente, 

nos meses de abril e maio de 2020, por canais oficiais de comunicação da UFLA e 

Prefeitura Municipal de Lavras, além de mídias sociais. Total de 588 profissionais 

responderam ao questionário, entretanto, 412 prestavam serviços no município, logo, a 

pesquisa focou nesses. A maioria dos participantes foram médicos, enfermeiros, 

dentistas e técnicos em enfermagem prestadores de serviços tanto na iniciativa privada 

quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). Aproximadamente 90% dos participantes 

não foram testados para Covid-19 e 45% receberam algum tipo de 

treinamento/capacitação por parte dos empregadores. Ao serem questionados sobre se 

sentirem capacitados para atuar no atendimento de pacientes infectados pelo SARS-

Cov-2, 213 participantes (51,7%) responderam não. Sobre a preparação do ambiente de 

trabalho, 211 profissionais responderam que o ambiente estava preparado para 

atendimento aos casos de Covid-19. 145 participantes responderam não saber se haviam 

atendido pacientes com a Covid-19. Sobre as medidas de enfrentamento adotadas pelo 

governo municipal, 313 participantes responderam que concordavam com tais medidas. 

De acordo com os dados levantados, os profissionais de saúde, no momento da coleta de 

dados, sentiam-se inseguros e mais da metade dos participantes não se sentiam 

preparados para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. A baixa testagem dos 

profissionais de saúde se deu pela dificuldade de aquisição dos testes rápidos e baixa 

oferta desses pelo governo do estado.  Os resultados obtidos com o presente trabalho 

estão sendo utilizados pelo sistema de saúde municipal para o direcionamento das ações 

para melhoria dos serviços e para preparação dos profissionais ao enfrentamento de uma 

das mais importantes crises na saúde dos últimos tempos. 
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 O curso de Engenharia Florestal iniciou-se no Brasil na década de 60 para 

atender as demandas do mercado, com a expansão dos conhecimentos agrícolas e a 

formação dos profissionais qualificados. Nota-se que existem estudos referente o curso 

e o ensino de Engenharia Florestal, mas estudos bibliométricos ainda estão ausentes. 

Esse tipo de estudo possibilita conhecer e analisar quantitativamente as produções 

científicas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo examinar, através de uma 

análise bibliométrica, os artigos publicados sobre o ensino no curso de Engenharia 

Florestal. Foram realizadas buscas nas bases Web of Science, Scopus e Scielo, utilizando 

os termos: “education” and “forest engineering”; “teaching” and “forest engineering”; 

“educação” and “engenharia florestal”; “ensino” and “engenharia florestal”. Em inglês 

foram localizados na Web of Science 47, Scopus 31 e Scielo 8 arquivos. Em português 

houve retorno somente na base Scielo de 5 arquivos. Os resultados foram inseridos em 

uma planilha do Microsoft office Excel, removidos os duplicados e analisados apenas 

aqueles que eram artigos com os textos completos disponíveis. A base total foi de 24 

artigos, os quais foram lidos integralmente. Os resultados mostraram que o primeiro 

artigo publicado foi em 1994 e que os anos com maiores números de publicações foram 

em 2008 e 2016, com 4 artigos cada. Entretanto, observou-se que não houve constância 

de publicação de pelo menos um artigo em cada ano após 1994. As revistas que tiveram 

mais publicações foram a Forestry Chronicle com 3 artigos e a Croatian Journal of 

Forest Engineering com 2, enquanto as outras 19 revistas contaram com 1 publicação. 

Os países que mais publicaram foram o Brasil com 7 artigos, Espanha com 4, Canadá e 

Cuba com 3. O perfil metodológico mais recorrente foi o empírico com 10 artigos, 

seguido do teórico/empírico e do teórico, ambos com 7. As metodologias mais 

utilizadas foram de estudos qualitativos com 8 artigos, seguidos de quantitativo com 5. 

Os artigos foram categorizados por assunto e os que mais se destacaram foram 

“Metodologias de Ensino” com 10 artigos, “História do curso de Engenharia Florestal” 

com 7, e “Avaliação do conhecimento” com 4. Conclui-se que existem poucos artigos 

que debatem o tema do ensino no curso de Engenharia Florestal, considerando o 

período de 26 anos desde a primeira publicação localizada. Na análise a partir do 

assunto percebeu-se que há mais enfoque em “Metodologias de Ensino” aplicadas em 

uma disciplina específica e na “História do curso” focada em algumas universidades. O 

trabalho contribui ao apresentar um panorama das pesquisas desenvolvidas sobre o 

ensino no curso de Engenharia Florestal e aponta para que a discussão seja ampliada, 

considerando uma análise de âmbito geral da estruturação do curso, forma de ensino e 

matriz curricular obrigatória e complementar. 
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Resumo: Narrar memórias de vida significa recriar um passado que já não existe, tal como 

ele foi, no presente. No gênero biografia, o narrador recompõe a história de outro 

indivíduo, através do tempo, na tentativa de amarrar os elos da trajetória pessoal dessa 

pessoa, ou seja, articular fatos através de procedimentos próprios da escrita que contam 

com a criatividade e a imaginação do escritor e do leitor. Nesse sentido, opta-se aqui pelo 

estudo da biografia como gênero literário, recorte que não desconsidera outras formas de 

se estudar a biografa, ou seja, como texto memorialístico de testemunho historiográfico e 

ainda com texto jornalístico. A biografia é uma forma de apropriação do testemunho de 

ex-presos políticos; de outro, vamos discutir como essa apropriação via biografia tende 

também à ficcionalização desses fatos e da memória. A análise se baseia em duas 

biografias de mulheres de grande notoriedade no Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff 

e a jornalista Miriam Leitão nas obras “A vida quer é coragem – A trajetória de Dilma 

Rousseff, a primeira presidenta do Brasil”, o autor Ricardo Batista Amaral, e “Em nome 

dos pais” do jornalista Matheus Leitão. O presente trabalho ambiciona expor como se 

efetua o trânsito entre fatos e narração dos fatos na biografia ou como os fatos se 

inscrevem na biografia. Seguindo essa esteira, a pesquisa discute ainda, sempre com base 

nas biografias selecionadas: 1)- a relação entre o real e a ficção, o entrelaçamento entre 

esses elementos no texto biográfico; 2)- o conceito de ficção pensado na perspectiva do 

gênero biográfico; 3)- a recepção do texto biográfico para além de uma leitura aderente 

ao real;  4)- as contribuições e os limites do texto biográfico como matéria documental de 

testemunho. A tentativa de compreensão da literatura como texto estético perpassa esta 

pesquisa. Nesse sentido, perguntamo-nos em que medida a imaginação e a transgressão 

do real estão implicados num gênero, o biográfico, que possui um compromisso com o 

real? De outra maneira, perguntamo-nos em que medida esse gênero híbrido rompe com 

um limite marcado entre texto criativo e fatos da vida real, borrando essas fronteiras?  
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 Os enunciados verbivocovisuais, aqueles formados pela relação indissociável 

entre as dimensões verbais, sonoras e visuais da linguagem (PAULA, 2017), 

constituem-se a partir do todo arquitetônico e valorativo composto por semioses de 

variadas materialidades que dialogam entre si e com o contexto extraverbal. Dessa 

forma, a análise que tenha como objeto um enunciado verbivocovisual pressupõe a 

investigação não só das relações que as semioses de materialidades diversas estabelecem 

na constituição desse enunciado, mas sobretudo do campo de atividade humana a partir 

do qual as características composicionais, temáticas e estilísticas do enunciado são 

definidas, o que dialoga intimamente com as condições de produção, circulação e 

recepção desse enunciado em sua materialização real e concreta. Assim, o objetivo 

precípuo do presente trabalho é propor uma discussão teórica sobre a análise dialético-

dialógica do fanfilme “Hoshino: Star Wars Fan Film” (VITALE; CARRASCO, 2016), a 

partir da investigação e da sistematização de pesquisas que tenham como objeto a 

análise de enunciados sincréticos a partir do seu todo arquitetônico e valorativo. Para 

tanto, a leitura, a análise e a sistematização de estudos e pesquisas sobre o tema são os 

pressupostos metodológicos desse trabalho, que possui como embasamento teórico 

principal os conceitos de enunciado, gênero do discurso, tom e arquitetônica, para os 

estudiosos do Círculo de Bakhtin, além da concepção de verbivocovisualidade para 

pesquisadores que partem das concepções teóricas e metodológicas do Círculo e 

expandem os seus conceitos ao analisarem os enunciados sincréticos (PAULA, 2017; 

2014; VILLARTA-NEDER; FERREIRA, 2020). O presente estudo, que é parte da 

pesquisa de mestrado em andamento e ainda não possui resultados, pretende resultar em 

discussões sistematizadas sobre a análise de enunciados sincréticos, a fim de contribuir 

para as investigações sobre a análise dialético-dialógica de enunciados verbivocovisuais 

a partir da propostas teóricas e metodológicas do Círculo de Bakhtin.  
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A Traqueobronquite Infecciosa Canina (ITB) é uma síndrome caracterizada por uma 

doença respiratória contagiosa, disseminada em todo o mundo, de início agudo em cães 

e causada por uma ampla gama de agentes etiológicos virais e bacterianos. Um dos 

principais agentes bacterianos é a Bordetella bronchiseptica, responsável por causar 

doenças também em outras espécies animais, incluindo carnívoros selvagens, suínos, 

coelhos e, ocasionalmente, cavalos e seres humanos. O objetivo desse estudo foi 

determinar a prevalência de Bordetella bronchiseptica em amostras de isoladas de cães 

de um abrigo no município de Lavras, Minas Gerais. Para isso, foram coletadas amostras 

por de swabs esfregados em orofaringe desses cães e, posteriormente, essas amostras 

foram semeadas em ágar. Considerou-se de interesse aqueles isolados que tiveram 

crescimento rosa, rosa claro e rosa amarelo, por possuírem característica de B. 

bronchiseptica, as quais foram replicadas para confirmação. Na coleta, foram obtidas 339 

amostras de orofaringe de cães, das quais 221 foram isolados com crescimento nas 

seguintes colorações: amarelas (14), brancas (13), rosas (190), rosa claro (1), rosa – 

amarela (1) e transparentes (2). No replique das amostras de interesse, foi identificado 

que 18,87% (64/339) isolados de cor rosa cumpriram com a morfologia de coco-bacilo, 

foram Gram– negativo e catalase positivos, apresentando atributos microbiológicos. 

Além disso, testes bioquímicos, condizente com características da Bordetella 

bronchiseptica. Portanto, Conclui-se que há uma prevalência de 18,87% nas amostras 

coletadas em cães no abrigo da cidade de Lavras que apresentaram características 

microbiológicas e bioquímicas referente ao patógeno Bordetella bronchiseptica..  
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Link para pitch: https://youtu.be/9lRVGx2OHp8  

RESUMO 

A combinação de boas práticas agronómicas melhora a eficiência dos insumos e 

potencializa o desempenho varietal. Foi objetivo na presente pesquisa avaliar o efeito do 

espaçamento, da posição do cacho na planta e do tempo de colheita sobre o rendimento 

de frutos de tomate. Mudas comerciais de tomate (Solanum lycopersicum L.) cv santa 

clara foram adquiridas e transplantadas em condições de campo, condução de uma planta 

por cova, uma haste com poda apical após formação do 6º racimo. O delineamento 

experimental foi de blocos casualizados em esquema factorial 5x3x7, com parcela 

subdividida no tempo. As fontes de variação foram espaçamento (20; 40; 60; 80, 100 cm 

entre plantas por 1m entre linhas); posição dos cachos na planta (P1, P2 e P3: dois cachos 

em cada posição abaxial, mediana e axial) e o tempo de colheita Dias após transplante - 

DAT (93, 100, 107, 114, 121, 128 e 135). As variáveis medidas foram número, peso e 

rendimento dos frutos. As análises foram realizadas usando modelos mistos, pacote lme4 

na versão R3.3.1. Os resultados mostraram que o número, o peso de frutos por planta e o 

rendimento foram influenciados pelo efeito interativo entre a posição do cacho na planta 

e o tempo de colheita e efeito individual do espaçamento. A P2:DAT114 teve a melhor 

estimativa do número, peso dos frutos e do rendimento diferindo da P3:DAT128 que foi 

menor (p<0,05). O aumento da densidade causou diminuição do número e do peso dos 

frutos e aumentou o rendimento em todas posições dos cachos na planta. 
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 Espaços não formais de educação, como museus, centros de ciência, praças e 

jardins botânicos, são espaços diferentes do espaço escolar onde pode ocorrer uma ação 

educativa (JACOBUCCI, 2008). Assim como a escola, tais lugares favorecem a 

aproximação da população à Ciência sem discriminação de faixa etária, contribuindo 

para a divulgação e educação científica. Este trabalho propõe um estudo sobre como 

espaços não formais da educação são abordados no ensino de química e para tal, foi 

elaborada uma revisão dos trabalhos publicados no Encontro Nacional de Ensino de 

Química (ENEQ) englobando os três últimos encontros, que aconteceram entre os anos 

de 2014 e 2018. Os trabalhos foram selecionados a partir da pesquisa pelas palavras 

chave “Espaço não formal”, “Museu de Ciência”, “Centro de ciência” e “Educação não 

formal”. O tema se mostra pouco estudado, sendo que em um total de 2906 trabalhos, 

41 são relacionados a Espaços não Formais de Educação, o que equivale a 1,4% dos 

trabalhos totais, número semelhante às porcentagens por evento de 1,1%, 1,5% e 1,4% 

respectivamente. Em relação ao público alvo, a maioria dos trabalhos envolve 

professores e alunos da educação básica (60%), seguidos de professores e alunos do 

ensino superior (31,4%), e os que não especificaram um público alvo somaram 8,6%. 

Os trabalhos puderam ser categorizados em: Propostas didáticas (19,5%), Revisão 

Bibliográfica (14,6%), formação de professores (19,5%), Divulgação Científica 

(17,1%), estudo de concepções e análises de Espaços não Formais (22%) e 

Experimentação nesses espaços (7,3%). De maneira geral, pode-se dizer que Espaços 

não Formais ainda é um tema pouco explorado e que estudos relacionados seriam de 

grande colaboração para o Ensino de Química e de Ciências no Brasil.  
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A obtenção de mudas de oliveira (Olea europaea L.) com qualidade, uniformidade e 

idoneidade genética é um fator altamente relevante para a implantação de olivais. A 

propagação por estaca semi-lenhosa é a técnica mais utilizada, embora a 

micropropagação pode ser uma alternativa promissora para a obtenção de mudas de 

elevada qualidade. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver um protocolo inicial para o estabelecimento in vitro a partir de segmentos 

nodais de três cultivares de oliveira (Koroneiki, Arbosana e Grappolo 541). Os 

explantes (segmentos nodais) foram desinfestados com hipoclorito de sódio (2,0-2,5% 

de cloro ativo) por 10 minutos. O experimento foi realizado no Laboratório de Cultivo 

In Vitro de Espécies Florestais, Departamento de Ciências Florestais, Universidade 

Federal de Lavras (UFLA). Os explantes foram estabelecidos em meio de cultura MS. 

Após 28 dias foram avaliadas a porcentagem de contaminação fúngica e bacteriana; 

porcentagem de oxidação; porcentagem de sobrevivência e porcentagem de 

estabelecimento observando o desenvolvimento de folhas ou brotos. A cultivar 

Koroneiki se destacou por apresentar 24% de sobrevivência e 12% para o 

desenvolvimento de brotos, além de apresentar 58% de oxidação, 4% de contaminação 

fúngica e 2% de manifestação bacteriana. A cultivar Arbosana apresentou 10% de 

sobrevivência e 5% de estabelecimento, 46% de oxidação de tecidos, 33% de 

contaminação fúngica e 6% de manifestação bacteriana. A cultivar Grappolo 541 não 

apresentou sobrevivência e a porcentagem de oxidação foi de 82%. Verificou-se que as 

cultivares respondem diferentemente ao protocolo de estabelecimento nas condições 

estudadas e essas respostas podem estar associadas à ocorrência de possível exudação 

de compostos fenólicos, o que leva a um maior número de explantes oxidados e, por 

consequência, menor porcentagem de sobrevivência e estabelecimento in vitro. 
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 O tanque Classe “A” é um tipo de tanque de evaporação (evaporímetro) mais 

utilizados da estimativa da evapotranspiração e na condução da irrigação. Entretanto, 

sua aquisição, instalação e manutenção requer um investimento inicial relativamente 

alto. Dessa forma, visando minimizar os custos, novas técnicas de estimativa que 

utilizam variáveis meteorológicas são frequentemente desenvolvidas. Diante do 

exposto, objetivou-se com o presente estudo avaliar a capacidade preditiva do algoritmo 

de Random Tree em estimar a evaporação do tanque Classe “A” em ambiente protegido 

por meio de diferentes variáveis meteorológicas. O Random Tree foi implantado pelo 

Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), disponível gratuitamente. O 

Weka é um software que possui vários algoritmos de árvore de decisão, entre eles o J48, 

Random Forest e Random Tree (utilizado no presente estudo). As árvores de decisão 

são capazes aprender, reconhecer padrões, e tomar decisões a partir de um conjunto de 

dados conhecidos (Pozzer, 2006). Os dados meteorológicos e evaporação foram obtidos 

entre agosto e outubro de 2018, em casa de vegetação coberta com filme de polietileno 

de baixa densidade (PEBD), localizada na UFLA. Na estufa foram instalados a estação 

meteorológica, para aquisição dos dados meteorológicos, e o tanque Classe “A”, para 

aquisição dos dados de evaporação. Os dados de entrada foram temperatura máxima 

(Tmax), mínima (Tmin) e média (Tmed) do ar, além da umidade relativa máxima 

(URmax), mínima (URmin) e média (URmed) do ar. A configuração utilizada foi a 

configuração padrão para Random Tree com 5 de profundidade máxima da árvore. Essa 

configuração apresentou um coeficiente de correlação de Pearson (r), um erro absoluto 

médio (EAM) e uma raiz quadrada média do erro (RQME) de 0,90; 0,40 e 0,58, 

respectivamente. A ordem de importância dos atributos de entrada na estimativa foi: 

URmed, URmin, Tmax, Tmin, URmax e Tmed. Assim, o presente estudo mostrou que a 

Random Tree é capaz de estimar a evaporação do tanque Classe “A” com acurácia, 

podendo ser utilizado na condução da irrigação, melhorando softwares utilizados no 

manejo da agricultura irrigada e em outras aplicações no campo da meteorologia. 
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 Dentre as espécies que apresentam maiores perspectivas de mercado, destaca-se 

o gengibre ornamental, pelo formato exótico, coloração atrativa e alta durabilidade pós-

colheita. Com o intuito de avaliar o período máximo de armazenamento a seco das 

hastes, foram testados diferentes tempos de manutenção na ausência de água, por 0, 8, 

16, 24, 32, 40 e 48 horas. Após este período, as hastes foram reidratadas e mantidas em 

água, com realização ou não do corte basal. A cada dois dias, foram atribuídas notas de 

1 a 4, para cada uma das hastes, considerando-se os parâmetros turgescência, cor e 

brilho. A durabilidade comercial foi determinada pela média de notas igual ou superior 

a 3. Durante o processo de senescência, verificou-se que a perda de turgescência é 

caracterizada pela rachadura das brácteas, que foi observada após 10 dias de 

armazenamento. Durante o período de avaliação as hastes mantidas por 8 e 48 horas de 

estresse hídrico que receberam o corte basal antes da reidratação, mantiveram notas 

acima de 3 para esse para esse parâmetro. Com relação à perda de cor e brilho apenas 

para as hastes submetidas a 8 horas de estresse com o corte basal apresentou notas 

acima de 3 aos 10 dias de experimento. Dessa forma o armazenamento a seco pode ser 

realizado durante 8 horas sem perda da qualidade visual das inflorescências.  
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 A tuberculose bovina (bTB) é uma doença infecciosa de importante impacto na 

saúde pública e na economia. A doença é causada pelos agentes pertencentes ao complexo 

Mycobacterium tuberculosis em maior escala pelo agente Mycobacterium bovis. A bTB pode 

acometer diversas espécies de animais domesticados e algumas espécies de animais selvagens, 

podendo também ser transmitida ao homem por meio destes hospedeiros. O estudo da 

zoonose é de suma importância, uma vez que a mesma traz diversos prejuízos para a 

população, envolvendo problemas na saúde animal e humana, o que vai de encontro à 

iniciativa One Health. Para tanto, as ferramentas da estatística espacial aliadas ao ajuste dos 

modelos da família GAMLSS podem auxiliar no estudo do comportamento da doença, bem 

como avaliar possíveis fatores relacionados ao aumento dos casos de tuberculose bovina. 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi identificar o modelo de melhor ajuste para os 

casos de tuberculose bovina no estado de Minas Gerais através dos modelos da família 

GAMLSS com a inclusão da estrutura espacial através de um modelo IAR. Após as análises, 

pode-se concluir que de maneira geral o estado de Minas apresenta baixos valores para os 

casos de bTB, todavia, alguns municípios apresentaram contagens extremamente altas para o 

número de testes positivos e animais infectados e ainda, muitos deles parecem apresentar 

subnotificação para o real número de animais infectados. Foi identificado uma estrutura de 

dependência espacial para o número de testes positivos nos municípios por meio do índice I 

de Moran. A região oeste do estado concentrou os municípios de maior ocorrência para a 

bTB, com destaque para os municípios de Campo Florido, Ibiá e Unaí. Os modelos de 

regressão mostraram que, o aumento no número de vacas ordenhadas no rebanho aumenta o 

número de animais infectados e diminui a probabilidade um teste realizado vir a ser negativo.  
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A lisozima é uma enzima com ação antibacteriana que tem sido purificada e 

aplicada nas indústrias alimentícias. Assim, o trabalho objetivou sintetizar criogéis 

hidrofóbicos funcionalizados com aminoácido L-triptofano (criogel-Tri), aplicá-lo na 

adsorção de lisozima e testar diferentes condições de dessorção desta proteína.  

Sintetizou-se criogéis de poliacrilamida segundo Veríssimo et al. (2017). Em 

seguida os criogéis foram funcionalizados seguindo o melhor protocolo descrito por 

Oliveira et al. (2019). Os ensaios de adsorção de lisozima foram realizados adicionando 

discos de criogel-Tri (± 0,02 g) e 3 mL de solução de lisozima pura (1 mg mL-1) em 

solução de sulfato de sódio (0,02 mol L-1, pH 7,0). Após 24 h os sobrenadantes foram 

quantificados a 280 nm. Os discos de criogéis foram lavados com solução sulfato de 

sódio e inseridos em diferentes condições de dessorção, aplicou-se carbonato de sódio 

(0,2 mol L-1, pH 9,5) + NaCl (2 mol L-1), fosfato de sódio (0,02 mol L-1, pH 9,5) + NaCl 

(3 mol L-1), glicerol (0,5 g L-1) e ácido acético (2%). As massas de lisozima recuperadas 

(𝑀𝑟, mg) após a dessorção foram calculadas pela equação a seguir: 𝑀𝑟 = 𝑐 𝑥 𝑉, que 

envolve a concentração de lisozima nos sobrenadantes após dessorção (𝑐, mg mL-1) e o 

volume de solução aplicada (𝑉, 3 mL). As massas de lisozima recuperadas foram 

analisadas por análise de variância e teste Tukey (p<0,05) pelo SAS University Edition.  

As médias das 𝑀𝑟 se diferiram estatisticamente (p<0,05). O ácido acético foi a 

solução que promoveu maior obtenção de 𝑀𝑟 (1,19 ± 0,04 mg), em seguida as soluções 

de carbonato de sódio + NaCl (0,94 ± 0,03 mg) e fosfato de sódio + NaCl (0,92 ± 0,03 

mg) proporcionaram maiores 𝑀𝑟. Já o glicerol apresentou menor 𝑀𝑟 (0,19 ± 0,06 mg). 

A solução de ácido acético foi melhor para a dessorção de lisozima, pois ela possui um 

pH menor que promove mudança da carga superficial desta proteína, consequentemente 

há um enfraquecimento das interações hidrofóbicas e de outras interações fracas 

envolvidas na adsorção, resultando assim em uma maior eficiência de dessorção.  
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 Para o adequado tratamento preservativo da madeira em autoclave é necessário 

que sua umidade esteja abaixo de 30%. Dessa forma, o presente trabalho objetivou 

avaliar a umidade de dois materiais genéticos  armazenados no pátio de uma empresa 

florestal. Os materiais utilizados foram o Eucalyptus cloeziana de origem seminal e o 

híbrido clonal (E. urophylla x E. camaldulensis), provenientes de plantios comerciais, 

com seis anos de idade e aproximadamente dez meses de estocagem no pátio. Para cada 

material genético foram selecionados 25 moirões com comprimento de 2,20 m e 

diâmetro de 8 a 10 cm, retirados de forma aleatória em pilhas de secagem. 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. Para o 

híbrido clonal, o valor médio de umidade observado foi de 19,20% com coeficiente de 

variação igual a 12,62%. Já para o Eucalyptus cloeziana, o valor médio de umidade 

encontrado foi de 16,20% com coeficiente de variação igual a 6,80%  Ambos os 

materiais genéticos avaliados apresentaram baixa variação em seus valores de umidade, 

além disso, para os dois materiais, os valores médios de umidade se mostraram dentro 

da faixa recomendada,  estando portanto, aptos a receber o tratamento preservativo. 
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A poluição atmosférica tem sido considerada como a maior ameaça para a saúde 

humana atualmente, sendo o material particulado (MP) um dos principais agentes. O 

MP é composto por uma mistura de partículas líquidas e sólidas suspensas na atmosfera, 

que é proveniente de diversas fontes e pode apresentar diferentes composições 

químicas. O tempo de permanência em suspensão, capacidade de deslocamento e 

alcance no sistema respiratório estão relacionados ao tamanho das partículas. A 

legislação brasileira apresenta padrões de concentração para as partículas grossas 

(MP10) a algumas décadas, porém a fração mais fina (MP2,5), que pode causar maiores 

prejuízos à saúde, foi contemplada em 2018. O presente trabalho objetivou gerar as 

razões de proporcionalidades (ratios) de MP2,5/MP10 para todas as estações de 

monitoramento de qualidade do ar próximas a capital de Minas Gerais, a fim de 

entender melhor a composição granulométrica do MP nos diferentes municípios que 

compõe a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foram coletados dados horários de 

concentração de ambos os poluentes para o período de 2015 a 2017, de 12 estações da 

rede de monitoramento de qualidade do ar da Federação Estadual do Meio Ambiente de 

Minas Gerais (FEAM). Para o estudo das razões foram realizadas Regressões Lineares 

Simples, utilizando-se da linguagem computacional R. Através do método dos mínimos 

quadrados a regressão linear constrói um modelo de previsão da variável dependente 

(MP2,5) a partir de concentrações de uma variável independente (MP10), gerando um 

modelo que nos permite inferir sobre as concentrações das partículas finas para épocas 

ou locais onde não haja monitoramento. Para validação das regressões também foram 

calculados os respectivos Coeficientes de Determinação (R2). As maiores razões de 

MP2,5/MP10 foram encontradas para as estações da Av. do Contorno (0,44, R2 = 0,82) e 

Delegacia Amazônia (0,435, R2 = 0,87) na cidade de Belo Horizonte. As menores 

razões foram obtidas para uma estação em São José da Lapa (0,216, R2 = 0,74) e outra 

em Ibirité (0,221, R2 = 0,73). A espacialização dos resultados apresenta uma relação de 

maior participação das partículas finas de acordo com a proximidade de áreas com 

maior adensamento urbano. Apesar das estações estarem em cidades vizinhas dentro de 

uma região metropolitana, as características locais influenciam muito nas concentrações 

de MP. Este estudo permite que se analise como diferentes fontes de poluição 

interferem na qualidade do ar desses municípios. Pesquisas estatísticas mais 

aprofundadas estão sendo realizadas para complementar este trabalho. 
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 O petróleo se trata de uma das principais fontes de matéria-prima para a 

fabricação de polímeros sintéticos e produtos químicos. Quando um acidente acontece 

envolvendo o petróleo, causa ocorrências ambientais catastróficas, que resultam em 

danos a ecossistemas inteiros, afetando a economia, independente do ambiente em que 

ocorra. Materiais absorventes são geralmente considerados os mais eficazes para a 

limpeza de óleo devido às suas características únicas. Nos últimos anos, as fibras 

naturais vem sendo cada vez mais estudadas como um sistema de recuperação de 

petróleo, a fim de superar os fenômenos de derramamento de óleo, preservando o meio 

ambiente e a vida aquática. Neste contexto, o objetivo deste estudo será investigar a 

capacidade de sorção de petróleo por fibras de eucalipto, naturais e modificadas, como 

uma alternativa de baixo custo e de origem renovável. Serão empregas fibras de 

eucalipto em três diferentes granulometrias, para a avaliação do efeito da granulometria 

na sorção. A caracterização das fibras será a partir da mensuração em relação ao 

comprimento, largura e diâmetro do lume, hidrofobicidade, oleofilicidade, densidade 

aparente e a cristanilidade. O petróleo utilizado será de três diferentes classes e 

classificado em seu °API, viscosidade e densidade. Os testes de sorção serão realizados 

em petróleo cru, e três diferentes densidades, e sua mistura com água deionizada em 

sistema estático e agitado. A partir dos melhores resultados encontrados nos testes de 

sorção, as fibras de eucalipto serão acetiladas, a fim de melhorar suas propriedades de 

adsorção. Espera-se que a partir de estudos prévios, quanto menor a granulometria da 

fibra, maior seja a sua capacidade de sorção. E que com a modificação da fibra a partir 

da acetilação, ela se torne mais hidrofóbica e mais oleofílica, aumentando ainda mais a 

sorção de óleo. 
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  O mamão papaia é amplamente cultivado no Brasil para seu comércio como 

fruta fresca, produção de geleias, doces, entre outros. No seu processamento há geração 

de grande quantidade de sementes que possuem como destino o descarte. Ao se tratar de 

desenvolvimento sustentável, a utilização das sementes poderá contribuir com este, 

visto que elas possuem utilidade em indústrias farmacêuticas, alimentícias e cosmética 

advinda do óleo das sementes que possui alto valor agregado graças a presença de 

ácidos graxos como o oleico, linoleico, esteárico e palmítico. No entanto, esse resíduo 

pode conter alta umidade que contribui para sua degradação rápida e, devido a isso, é 

importante que ele passe por uma etapa de secagem, operação utilizada para 

desidratação do material sem afetar suas propriedades fisiológicas. Essa operação pode 

ser realizada em leito de jorro, equipamento que se destaca pelas suas altas taxas de 

transferência de massa e calor que contribuem para uma redução satisfatória da umidade 

de partículas. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é investigar 

experimentalmente a fluidodinâmica da secagem de sementes de mamão em leito de 

jorro, avaliando-se os parâmetros velocidade de jorro mínimo, queda de pressão 

máxima no leito e queda de pressão de jorro estável. Também serão realizadas 

simulações computacionais para investigar as características do escoamento no interior 

do leito, de forma a complementar os resultados experimentais. Serão realizados testes 

na unidade experimental de leito de jorro do Laboratório de Processos de Separações 

Mecânicas (LPSM) localizado no prédio das Engenharias ABI da Universidade Federal 

de Lavras.  Primeiramente será feita a caracterização físico-química das sementes de 

mamão. Após isso, serão realizados experimentos de secagem em leito de jorro 

variando-se a temperatura e vazão do ar, além do tempo de operação da secagem. A 

próxima etapa será a extração e caracterização do óleo das sementes. Ademais, com o 

auxílio de técnicas de Fluidodinâmica Computacional (CFD) serão realizadas 

simulações do escoamento no interior do leito. Como resultados, espera-se alcançar uma 

umidade satisfatória das sementes para realização da extração do seu óleo e que o perfil 

de ácidos graxos do óleo não sofra alterações significativas durante os experimentos de 

secagem. Também espera-se obter um maior entendimento da operação de secagem em 

leito de jorro proporcionado pelos resultados experimentais e das simulações. 
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 O desenvolvimento de fotocatalisadores mais eficientes e versáteis é de grande 

interesse do ponto de vista ambiental. Neste trabalho foram obtidos três 

fotocatalisadores magnéticos a partir da provável formação de heterojunção entre NiO e 

d-FeOOH sintetizados previamente. Foram chamados de 5, 10 e 20% em relação à 

proporção de massa NiO/d-FeOOH. Os difratogramas de DRX apresentaram os picos de 

NiO e d-FeOOH nos três materiais, indicando a presença de ambos nos 

fotocatalisadores. Pelas imagens de MEV observaram-se mudanças morfológicas nos 

materiais quando comparados aos puros. Também foram identificados os elementos Fe, 

O e Ni distribuídos uniformemente nos materiais por análises de EDX, sendo os dois 

primeiros os mais abundantes. Os resultados de DRS apontam mudanças nos band gap 

dos três materiais em relação aos puros, o que foi observado na aplicação para a 

degradação do corante alaranjado de metila. O material 20% removeu cerca de 70% de 

corante na presença da luz visível, quando 5 e 10% tiveram comportamentos 

semelhantes ao da d-FeOOH, cerca de 58%. A remoção por NiO deve-se, 

majoritariamente, à adsorção do corante, uma vez que ela ocorreu tanto na ausência 

quanto na presença de luz visível. Na tentativa de compreender o mecanismo 

fotocatalítico, cálculos teóricos de banda de valência, BV, e banda de condução, BC, 

como também band gap foram realizados no software Gaussian09. Assim, pode-se 

supor que os elétrons excitados na BV para a BC da d-FeOOH são transferidos para as 

BC e BV do NiO antes de retornarem, o que aumenta o tempo de retenção e permite que 

as reações para a geração de radicais ·OH ocorram. Essas reações são essenciais para a 

degradação do corante e a provável heteroestrutura formada foi crucial nesse ponto.  
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Resumo. O fenômeno da evasão escolar vem sendo enfrentado por várias instituições 

de ensino, tanto na educação básica quanto na educação superior. A evasão escolar pode 

ser entendida como uma postura do aluno que decide desligar-se ou abandonar o curso 

em que se encontra matriculado. O objetivo da pesquisa é analisar as principais causas 

da evasão dos alunos do ensino médio técnico pontuadas pela direção, docentes e alunos 

de uma Escola Técnica Federal de Ensino Profissionalizante localizada no Sul de Minas 

Gerais, bem como identificar as políticas de combate às evasões adotadas pela 

instituição. Silva e Dore (2012) pontuam não ser uma tarefa fácil identificar e classificar 

a evasão escolar, dada a indeterminação de seu conceito, as metodologias usadas para 

seu estudo e os períodos considerados para coleta de informações e de dados, entre 

outros. A pesquisa se justifica diante do fato da escola em questão apresentar altos 

índices de evasão e reprovação de alunos, conforme aponta Relatório de Avaliação 

Bimestral da instituição. Além disso, Paiva et al (2013), ao discutirem os problemas 

enfrentados pelo ensino médio, destacam que entre os 8 milhões de alunos do Ensino 

Médio, 50% não chegam a concluí-lo. A metodologia adotada na pesquisa será 

qualitativa de caráter exploratório, empregando como procedimentos para a coleta de 

dados a revisão bibliográfica sobre o tema pesquisado, seguida da análise dos 

documentos fornecidos pela instituição, aplicação de questionários aos alunos evadidos 

e entrevistas com o corpo docente e alunos dos cursos com maiores taxas de evasão. 

Espera-se com esse estudo mapear a produção do conhecimento sobre a evasão escolar 

no ensino médio publicada em diferentes fontes (artigos científicos, teses e 

dissertações), compreender os processos institucionais referentes às causas e 

consequências da evasão a partir da análise dos documentos fornecidos pela escola e 

analisar as percepções da comunidade acadêmica sobre a problemática da evasão. Com 

base nos resultados do estudo será proposta uma discussão sobre o tema pesquisado por 

meio de oficinas ou semanas de formação que serão ofertadas para fins de capacitação 

dos professores da instituição, com o intuito de refletir sobre as causas da evasão e 

sugerir uma possível reformulação nas atividades pedagógicas que se direcionem para o 

combate à evasão dos alunos. 
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 Os tendões e ligamentos são considerados as estruturas de maior relevância na 

dinâmica da locomoção e origem de grande parte dos casos de claudicação. Na 

avaliação do aparelho locomotor, é essencial a associação de inspeção, palpação e 

métodos complementares de diagnóstico. Dentre eles, a ultrassonografia destaca-se por 

ser um exame amplamente difundido, acessível, não invasivo, e confiável para 

mensurações de estruturas tendíneas e avaliação da gravidade das lesões. Assim, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar pelo exame ultrassonográfico o tendão 

flexor digital superficial (TFDS), o tendão flexor digital profundo (TFDP) e o ligamento 

acessório (LA) de equinos sem raça definida. Foram utilizados 15 equinos acolhidos em 

uma propriedade rural no município de Formiga-MG. Os animais passaram por 

avaliação ultrassonográfica em três zonas delimitadas distalmente a partir do osso 

acessório do carpo (DOAC): zona IB (4-8 cm DOAC), zona IIB (12-16 cm DOAC), e 

zona IIIB (20-24 cm DOAC). Nenhum animal apresentou claudicação à inspeção visual, 

assim como não foram observadas lesões agudas à avaliação ultrassonográfica, no 

entanto dois animais (13,3%) apresentaram leves alterações hiperecoicas sugestivas de 

calcificação e um equino (6,6%) apresentou um padrão heterôgenio sutil, que pode ser 

considerado como fragilização estrutural. Os valores médios de área transversal (AT) 

encontrados para o TFDS do membro torácico esquerdo (MTE) e do membro torácico 

direito foram de 0,63cm² e 0,57cm² respectivamente. Pontos de calcificação e 

hiperecogenicidade   encontrados no TFDS, TFDP e LA na zona IB do membro torácico 

direito de um equino  e no TFDS e TFDP nas zonas IB, IIB e IIIB de outro animal no 

membro torácico esquerdo. Um padrão levemente heterogêneo também foi observado 

em outro animal no TFDS, TFDP e LA nas zonas IB e IIB no membro torácico 

esquerdo. Conclui-se que existem grandes variações nas dimensões de área transversal 

do TFDS entre animais de diferentes raças e tipo/estágio da atividade exercida, o que 

reforça a necessidade do estabelecimento de parâmetros de referência para cada padrão 

populacional.   
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Abstract. This work aims to analyze pedagogical possibilities in the exhibition called 

“O Valor da Terra” from the Natural History Museum  - MHN – from UFLA to think 

about  traditional communities within a critical perspective of Environmental  

Education (EA). The reflection brought here start from the description of a  

pedagogical process that was evaluated  in the exhibition by EJA students from high  

school in a school in Lavras. 

Keywords: Environmental Education, traditional communities, education. 

 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar possibilidades pedagógicas na 

exposição denominada “O Valor da Terra” do Museu de História Natural - MHN -  

da UFLA para se pensar as comunidades tradicionais dentro de uma perspectiva 

crítica de Educação Ambiental (EA). As reflexões trazidas aqui partem da descrição 

de um processo pedagógico que foi avaliado na exposição por alunos da EJA do 

Ensino Médio de uma escola de Lavras. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, comunidades tradicionais, educação. 

1. Introdução 

Os danos ambientais causados para a acumulação capitalista têm na sua história recente 

os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, bem como o aumento das 

queimadas no Pantanal e na Amazônia e evidenciam a necessidade de enfrentamento aos 

problemas ambientais no contexto brasileiro. As fragilidades em relação ao campo do 

direito e da justiça socioambiental se somam à pandemia de Covid-19, momento em que 

mesmo com a morte e adoecimento de milhares de brasileiros, se agrava “o desmonte de 

políticas de Estado voltadas à proteção ambiental e aos direitos socioambientais de povos 

e comunidades tradicionais” (BRONZ et. al, 2020).  

As queimadas na Amazônia levaram o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) a 

produzir uma nota técnica em maio de 2020, em que relaciona o desmatamento na região 

com as queimadas, levando ao aumento da poluição do ar que contribui para que haja 

maior demanda pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em meio à pandemia (ARAGÃO et. 

al, 2020). A nota termina com dez recomendações para tentar equacionar este problema 

socioambiental, sendo uma delas o “esclarecimento da sociedade sobre as consequências 

de atos ilegais relacionados ao meio ambiente”. Neste sentido, observa-se a importância 

da discussão deste tema com a sociedade para a qualidade da saúde humana e da natureza, 
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sendo possível pensar em espaços educacionais que possam contribuir para a construção 

do conhecimento mais amplo sobre a questão socioambiental. 

Os espaços educativos com potencial para este tipo de trabalho podem ser diferentes: 

formais ou não-formais. Neste trabalho, objetivamos pensar nas potencialidades de certas 

práticas educacionais que consideraram povos e comunidades tradicionais e suas relações 

socioambientais em um espaço não-formal de educação: o MHN-UFLA. A exposição 

montada no museu intitulada “O Valor da Terra” é constituída por uma variedade de 

elementos que remetem a diversas formas de ocupação do solo por diferentes 

comunidades, o que a torna fértil em possibilidades para discussão socioambiental sobre 

comunidades tradicionais. Segundo Marandino (2008), a dimensão educativa dos museus 

foi sendo construída ao longo de suas existências, tendo sofrido influência de teorias 

educacionais do mundo todo. A pesquisadora ressalta a importância de que a exposição 

esteja acessível ao público, seja compreensível e significativa, sendo necessário para isso 

o setor educativo “não só planejar bem suas atividades, como concebê-las a partir de 

opções educacionais claras”. Neste sentido, recorremos às perspectivas da EA para se 

analisar formas de articular este tema em um processo educativo. 

A criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) em 1999 é um importante 

marco normativo na busca da democratização de informações ambientais ao passo em 

que define que a EA deve estar presente de forma integrada em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo (BRASIL, 1999). Embora a lei também indique 

princípios e objetivos que devem orientar a EA, diferentes tendências teóricas podem ser 

encontradas nas práticas educacionais.  

Tozoni-Reis (2008) destaca a impossibilidade de se pensar em uma educação fora de um 

ambiente, ou seja, de um espaço biofísico, social e histórico. Segundo a pesquisadora, a 

adjetivação da educação com o termo ambiental então se dá pela necessidade de destacar 

algumas “dimensões esquecidas do fazer educativo no que se refere à compreensão das 

relações entre a vida e o ambiente, em suas dimensões biofísicas, sócio-históricas, 

filosófico-políticas e socioculturais”. A relação homem-natureza é uma categoria síntese 

para a compreensão epistemológica da EA (TOZONI-REIS, 2004).  

A autora sintetiza a EA em três grandes grupos: o que considera que a EA tem como foco 

a mudança de comportamentos ambientalmente inadequados, é vista como um 

“adestramento ambiental” e se enquadra dentro de uma concepção de fundo disciplinador 

e moralista; outro, que concebe o papel da EA como o de transmissão de conhecimentos 

técnicos-científicos relacionados aos processos ambientais, resultando assim em uma 

melhor relação com o ambiente e ainda o grupo que compreende a EA como processo 

político, entendendo que os conhecimentos construídos historicamente devem ser 

apropriados de forma crítica e reflexiva, com vistas à construção de uma sociedade com 

justiça socioambiental. 

Se no atual modelo econômico, a produção da vida material e cultural acontece através 

da superexploração do trabalho humano e da natureza, o papel da educação não deve ser 

adaptar o sujeito a essa sociedade, mas pensar de forma crítica, reflexiva e criativa as 

possibilidades de transformação dessa realidade. Neste sentido, a perspectiva crítica de 

EA se mostra como a tendência capaz de melhor articular as relações entre os fatores 

socioambientais que abrangem as comunidades e povos tradicionais. 
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2. Metodologias e Procedimentos 

Para a realização deste trabalho, foram analisados questionários respondidos por alunos 

da terceira série do Ensino Médio da EJA da Escola Estadual Firmino Costa que visitaram 

a exposição “O Valor da Terra”. O questionário, composto por quatro perguntas abertas, 

foi respondido por escrito ao final da visita. Os diálogos durante a visita foram gravados 

em áudio e transcritos, sendo também analisados. O processo de desenvolvimento desta 

atividade resultou em um trabalho de conclusão de curso em licenciatura em Ciências 

Biológicas (ROHLFS, 2019).  

A partir da interpretação dessas avaliações e questionários, buscou-se articular 

possibilidades de se pensar sobre as comunidades tradicionais a partir da perspectiva 

crítica de EA e seus potenciais pedagógicos. Neste sentido, este trabalho recorre a uma 

metodologia qualitativa de pesquisa, sendo que esta “defende a ideia de que na produção 

de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais 

compreender seus conteúdos do que descrevê-los” (TOZONI-REIS, 2007).  

3. Resultados e Discussão 

3.1. Exposição “O Valor da Terra”, os Povos e Comunidades Tradicionais 

A exposição que este trabalho buscou analisar é fruto da tese de doutorado da 

pesquisadora Maíra Toma (2019), na qual a autora monta a exposição que possibilita 

reflexões em que aproxima a EA crítica com a questão da Educação em Solos. Dentro 

desta análise, este trabalho focou dentro da exposição nas questões que permeavam as 

comunidades tradicionais dentro do âmbito socioambiental. Para se abordar estas 

questões, se faz mister compreender como os pressupostos teóricos que sustentam a EA 

crítica permitem ao educador pensar uma prática pedagógica que relacione o 

conhecimento produzido historicamente pela humanidade com as questões que atingem 

essas comunidades. 

A exposição “O Valor da Terra” busca trazer os diversos significados das palavras “valor” 

e “terra” em suas múltiplas combinações. A palavra “valor” pode assumir “conotações 

relativas à determinação de uma quantia monetária, qualidade, convicções pessoais, 

significações culturais, o ‘valer a pena’” (TOMA, 2019). A Terra pode ser entendida 

como planeta do Sistema Solar e a terra pode se referir ao solo, como elemento que torna 

possível o plantio de alimentos ao mesmo tempo que está relacionado a problemas de 

disputas e conflitos por territórios.  

Historicamente, os direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais vêm sendo 

violados no Brasil a partir de um amplo processo de desregulação ambiental, em que se 

age “sobretudo nos territórios atingidos por megaprojetos industriais, agroindustriais e de 

infraestrutura, em que se acirram os conflitos socioambientais em função dos interesses 

pelo controle dos chamados recursos naturais” (BRONZ et. al, 2020). A Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais define estes 

povos e comunidades como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
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territórios e recursos naturais para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica” (BRASIL, 2007), devendo ser respeitados os Territórios Tradicionais. 

Muitos dos objetos presentes na exposição estão diretamente ligados aos povos 

tradicionais. A cultura indígena conta com objetos como as bonecas Karajá, cerâmicas, 

flechas, cachimbos, e uma bibliografia da história da cidade de Lavras que indica a 

presença indígena na região. Além disso, há uma projeção de luzes no teto do museu 

representando duas constelações indígenas. Nos painéis sobre a agricultura familiar, os 

povos tradicionais de Minas Gerais são representados pelos “geraizeiros”, “vazanteiros” 

e “quilombolas” através de artesanatos, fotos, cerâmicas, flores, tecidos e alimentos. 

Representando o modelo de produção oposto à agricultura familiar, há uma estante sobre 

o agronegócio. Além desses objetos que estão mais diretamente ligados à questão dos 

povos tradicionais, a exposição conta com diversos outros objetos relacionados aos 

“valores da terra” ricos em possibilidades de diálogo com este tema. 

3.2 Processo educativo junto a EJA 

Para a pesquisadora Coutinho (2012), conhecer o mundo através de uma “aula-passeio” 

é uma prática pedagógica em que é possível aprender fora da escola, e visitar certos 

espaços culturais é uma possibilidade de emancipação social com possibilidades de se 

trabalhar “mais do que o conteúdo pedagógico do passeio, a sua pertinência curricular 

[...], deve-se à sua importância como meio de inserção/inclusão desses alunos em outros 

espaços dos quais vinham sendo e ainda são alijados”. Considerando o museu como um 

desses espaços culturais, os estudantes da EJA visitaram, além da exposição “O Valor da 

Terra”, outros espaços que compõem o museu como a coleção de zoologia e o planetário 

insuflável.  

O MHN-UFLA conta com o apoio de um profissional responsável por organizar as visitas, 

que ajudou a organizar as etapas do processo, recepcionando os estudantes na chegada ao 

museu através de um diálogo sobre a história da Ciência e dos museus, além de mediar a 

atividade no planetário. A atividade na exposição “O Valor da Terra” foi mediada por 

dois estudantes de Ciências Biológicas, e a atividade começou com uma conversa sobre 

a presença de povos indígenas na região de Lavras, buscando instigar a curiosidade dos 

alunos sobre o tema. Após esse diálogo, os estudantes puderam percorrer a exposição 

livremente por cerca de quinze minutos, sem um trajeto definido. Logo após, se reuniram 

novamente com os mediadores para conversar sobre os objetos que lhes chamaram a 

atenção. Marandino (2008) chama a atenção para o papel do mediador, que não deve fazer 

longos períodos de exposição oral ou submeter a leitura de textos imensos, mas buscar 

que todos se sintam confortáveis para interagir e estabelecer pontes entre o conhecimento 

que os visitantes trazem consigo através de suas vivências e experiências, com o 

conhecimento apresentado no museu.   

3.2. Avaliações e impressões da exposição  

Um dos pontos destacados pelos estudantes foi a questão da exploração da natureza. Ao 

responder a pergunta do questionário “Após visitar a exposição, qual a sua opinião sobre 

o uso do solo por diferentes culturas?”, um dos alunos responde “Então, antes as selvas 

eram mais preservadas, hoje o solo é explorado sem nenhuma preservação devido a 

agressão que são usado por agrotóxicos e maquinarias (sic)”, enquanto outro estudante 

responde “Que as civilizações passadas cuidavam com muito zelo da terra, apesar da 
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ausência de ‘tecnologia’, as técnicas utilizadas por eles foram de grande importância para 

a preservação e enriquecimento da história”. Outras respostas apareceram destacando o 

uso de agrotóxicos no solo. O teor das respostas indica que os alunos enxergam que o 

solo atualmente tem um manejo menos preocupado com a preservação do que em 

“civilizações passadas”, e relacionam isto às tecnologias, agrotóxicos e maquinários. 

Neste sentido, cabe o questionamento se o desenvolvimento tecnológico é o responsável 

pelos problemas ambientais. Na relação sociedade-natureza, a tendência do sujeito 

histórico compreende que o desenvolvimento da tecnologia aparece como um 

instrumento da relação sociedade-natureza, “a importância dos conhecimentos técnicos e 

científicos é reconhecida, não numa relação direta e mecânica, mas definida pela vontade 

intencional - portanto histórica - dos sujeitos” (TOZONI-REIS, 2004).  

Uma das perguntas do questionário entregue aos estudantes da EJA foi “Qual objeto te 

chamou mais a atenção na exposição?”. Segundo um dos estudantes, foram os “objetos 

indígenas, não sabia que nossa região havia sido habitada por eles”. A mesma referência 

em conhecer mais sobre a cultura indígena também apareceu em outras respostas. Durante 

a mediação, a cultura indígena foi um dos temas que os estudantes mais se interessaram 

em discutir. A discussão sobre a questão do uso de tecnologias e roupas atualmente foi 

levantada pelos estudantes, sendo possível perceber que alguns percebiam os indígenas 

dentro da concepção que Tozoni-Reis (2004) classifica como sujeito natural romantizado. 

Um dos estudantes coloca: “mas no caso, a história que a gente ouviu, o índio que a gente 

conhece é esse de arco e flecha”. Já outro comenta: “igual roupa, hoje em dia o índio 

veste roupa”. Segundo os estudos de Oliveira et al. (2010),  também é possível afirmar 

que “a escola ainda trabalha com uma concepção mitificada do indígena, relacionando-o 

à imagem de populações isentas da influência dos valores capitalistas, [...] uma imagem 

de um indígena selvagem, estritamente relacionado com uma natureza preservada”, sendo 

que educadores, livros didáticos, assim como músicas e filmes exibidos na mídia também 

reproduzem essa visão. 

4. Considerações Finais 

As consequências dos atos ilegais relacionados ao meio ambiente são reflexos do modo 

como a sociedade se relaciona com a natureza, e seus resultados agravam a crise sanitária, 

ambiental e social que nos encontramos. Os povos indígenas e comunidades tradicionais 

têm sofrido ataques a direitos historicamente conquistados pelo desmanche e 

desregulação ambiental.  Conhecer os valores culturais e modo de vida desses povos é 

condição fundamental para compreender a importância do respeito e preservação a esses 

modos de vida. A partir dos relatos dos estudantes é possível perceber que a exposição 

“O Valor da Terra” tem possibilidades pedagógicas ricas neste sentido, permitindo que 

as questões culturais, territoriais e tecnológicas que afetam os povos tradicionais sejam 

trabalhadas através de práticas educativas em diferentes áreas do ensino. A diversidade 

de elementos discursivos proporciona abordagens interdisciplinares. Os fundamentos 

teóricos que consideram a relação sociedade-natureza, em uma perspectiva crítica de EA, 

fornecem um caminho em que as diferentes dimensões que se relacionam aos modos de 

vida de povos tradicionais podem ser abordadas em sua complexidade. 
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 A coloração vermelha de maçãs é uma das características mais importantes para 

atrair o consumidor e agregar valor comercial ao produto, pois quanto maior for a 

cobertura e intensidade da cor da epiderme, mais aceitável é a fruta. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a expressão de genes da produção de antocianinas em duas 

cultivares de macieira: Fuji ‘Mishima’ e Fuji ‘Suprema’ ao longo do desenvolvimento 

dos frutos. Dez frutos em seis blocos inteiramente casualisados foram coletados. Ao 

todo, foram realizadas sete coletas em diferentes intervalos de tempo: 32, 107, 117, 127. 

136, 148 e 162 dias após a plena floração (DAPF). Foram avaliados os genes MdCHS, 

MdCHI, MdDFR e MdLDOX nos estágios 32, 107, 127 e 162 DAPF, e os parâmetros 

colorimétricos L*, a* e °h, e o teor de antocianinas totais nos sete estágios. As 

avaliações foram realizadas separadamente, do lado da fruta exposto ao sol e do lado 

não exposto (sombreado). Não houve diferença na expressão dos genes entre as 

cultivares. Somente os genes MdCHS, MdCHI e MdLDOX do lado exposto ao sol 

sofreram efeito de coleta, sendo mais expressos aos 32 DAPF. Para a cor e para a 

concentração de antocianinas totais houve efeito da interação cultivar x coleta. O brilho 

(L*) foi maior para a cv. Mishima em ambos os lados das frutas, contudo houve 

diminuição do brilho nas duas avaliações próximas ao ponto de maturação (148 e 162 

DAPF). Já a cor vermelha da epiderme foi melhor (menor valor de °h e maior valor de 

a*) nas frutas da cv. Suprema em todas as coletas do que nos de ‘Mishima’. Ao longo 

das coletas houve aumento na coloração das frutas de ‘Mishima’ até o ponto de colheita, 

porém as de ‘Suprema’ não apresentaram alteração a partir dos 107 DAPF. Em todas as 

coletas, a concentração de antocianinas foi maior nas frutas de ‘Suprema’, não havendo 

alteração ao longo das coletas de ‘Mishima’ em ambos os lados das frutas, e para a 

‘Suprema’ as maiores concentrações foram aos 136, 148 e 162 DAFP. Dessa maneira, a 

expressão gênica das duas cultivares foi semelhante, mesmo a coloração e o teor de 

antocianinas totais tenham sido maiores nos frutos de ‘Fuji Suprema’. 
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A qualidade da carne é fundamental para atrair o consumidor no momento da compra. A 

gordura intramuscular é uma característica que confere maior maciez e suculência na 

carne, o que resulta em maior qualidade. Com a hipótese de que o uso de silagem de 

espigas (snaplage) pode aumentar a expressão de genes lipogênicos, os quais 

proporcionam carnes com maior marmoreio, objetivou-se nesse trabalho avaliar a 

expressão de genes envolvidos no metabolismo lipídico em novilhos Nelore terminados 

com dietas contendo diferentes proporções de snaplage. Setenta e dois tourinhos Nelore, 

com idade média de 24 meses e peso vivo médio inicial de 400 kg, foram distribuídos em 

um delineamento inteiramente casualizado, em 24 baias com 3 tratamentos: controle 

(CON), snaplage + milho grão moído (SNAP65) e snaplage (SNAP85). O período 

experimental foi de 84 dias de duração, precedido de um período de adaptação de 15 dias. 

Após os 84 dias de confinamento, os animais foram abatidos em frigorífico comercial, 

foram coletadas amostras do músculo longissimus dorsi para análises de expressão 

gênica. A expressão gênica foi analisada a partir da técnica de RT-qPCR e os níveis de 

expressão relativos foram calculados por meio do método descrito por Pfaffl (2001). Os 

resultados obtidos foram normalizados utilizando CTs (Ciclo Threshold). Os genes 

ACACA, ligado à de síntese de gordura e SCD que realiza a insaturação dos ácidos graxos 

foram melhores expressos nos tratamentos que continham snaplage quando comparados 

a dieta controle (P = 0,019 e P = 0,032, respectivamente). O gene PPARgama (P = 0,027) 

que estimula a lipogênese foi maior na carne dos animais que receberam SNAP85. O gene 

FABP4 (P = 0,099) que é o responsável pela captação de ácidos graxos teve maior 

expressão na carne dos animais alimentados com SNAP85 quando comparado à SNAP65, 

embora ambos tenham sido iguais ao tratamento controle. Assim, vale salientar que o uso 

de snaplage pode favorecer a deposição de gordura intramuscular e aumentar o 

marmoreio. 

 

Link vídeo: https://youtu.be/LH34WXXMdyU 
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Extensão para auxı́lio à leitura de conteúdos digitais para
usuários de leitores de tela
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Palavras-chave: Leitor de tela, processamento de linguagem natural, mapeamento sis-
temático.

Link para o pitch: https://youtu.be/rjjXwhwR-TA

A Internet popularizou o acesso à informação, facilitando o compartilhamento em massa
de textos e outros conteúdos de forma instantânea. Com a velocidade e quantidade que
informações são geradas e consumidas nas redes, é necessário que os usuários filtrem o conteúdo
que seja mais relevante a eles. Esse filtro de conteúdo por relevância se dá de forma rápida para
muitos usuários, que utilizam estratégias visuais para fazer a leitura superficial de textos longos
a fim de encontrar palavras-chave. Porém, para pessoas com deficiência visual, a interação entre
usuários e conteúdo na web se dá pelo intermédio de um recurso de Tecnologia Assistiva chamado
leitor de telas, que lê o conteúdo apresentado na tela em voz. Essa interação por áudio limita ve-
locidade com que o conteúdo pode ser absorvido, e a tarefa de buscar informações pode se tornar
cansativa. Por causa dessa limitação, uma ferramenta para auxiliar usuários de leitores de tela a
buscar informações de forma rápida seria de grande importância na qualidade de vida desta parcela
da população. Assim, propomos uma extensão para leitores de telas que destaque os principais
tópicos de diferentes trechos de um texto para permitir que os usuários tenham uma ideia mais
rapidamente sobre o conteúdo abordado, sem se cansar tanto. Realizamos um estudo para analisar
o estado da arte neste contexto de acessibilidade e oferecer caminhos para pesquisas futuras. Neste
estudo inicial, mapeamos 17 trabalhos que abordavam ferramentas de auxı́lio para leitores de tela,
criamos uma categorização com base na tecnologia desenvolvida, sendo elas: (i) Redução Textual:
reduzir o tamanho do texto a ser lido; (ii) Filtragem de Conteúdo: retirar conteúdo irrelevante ou
repetitivo; (iii) Fala Concorrente: o leitor de telas usa mais de uma voz, falando ao mesmo tempo;
(iv) Recomendação de Conteúdo: , (v) Navegação: ; vioverview auditivo. No momento estamos
expandido essa pesquisa para incluir 3 bases de dados (Scopus, Web of Science e Engineering
Village). Atingimos um total de 26 trabalhos e surgiram duas categorias: Interação, que altera
ou cria novas formas de interação com o texto, e Correção Automática de Acessibilidade, que
procura erros de acessibilidade em sites e tenta corrigi-los. Não encontramos nenhuma ferramenta
em Português disponı́vel, por isso, faz-se importante implementar e avaliar algoritmos para esse
contexto. Para isso, investigamos algoritmos para sumarizar e criar tópicos em textos da Web,
utilizando aprendizado de máquina. Foram 3 algoritmos que usaram word2vec: um classificador
para sumarização que seleciona palavras relevantes de cada frase de um texto; um segmentador
de tópicos que divide o texto em tópicos por assunto; e um algoritmo para rotular tópicos com
base em tı́tulos de artigos da Wikipedia. Nossos resultados ainda possuem pouca precisão, conti-
nuaremos investigando alternativas para desenvolver uma ferramenta que atenda aos usuários de
leitores de tela.
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Extração da semente de romã (Punica granatum L.) utilizando 

solventes alternativos e misturas 
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Palavras-chave: Extração sólido-líquido, estudo termodinâmico, misturas de solventes. 

 

 O trabalho será executado no laboratório de Engenharia de Alimentos da UFLA, 

como projeto de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Alimentos, do Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA, Escola de Ciências 

Agrárias.  

 A viabilidade do aproveitamento de resíduos agroindustriais, com potencial para 

extração de compostos de interesse, depende de estudos de seleção de solventes ou 

misturas para serem utilizados na extração. Nesta seleção são avaliados critérios como a 

capacidade de solubilização dos compostos de interesse, toxidez, impacto ambiental e 

fatores econômicos. Solventes alternativos como etanol, isopropanol, acetona e acetato 

de etila, considerados solventes seguros, são estudados na extração de óleo e compostos 

bioativos, puros ou como misturas. (OLIVEIRA et al., 2012). Entre os resíduos com 

potencial para extração de compostos se destaca a semente de romã (Punica granatum 

L.) que representa 10% do fruto e é rica em ácidos graxos poli-insaturados, tocoferóis, 

esteróis e compostos fenólicos de interesse nutracêutico (WU; TIAN, 2017).  

 O objetivo deste trabalho será analisar a influência do uso de solventes 

alternativos (acetona, acetato de etila, isopropanol e etanol) e de misturas no rendimento 

da extração da semente de romã (Punica granatum L.). 

 As sementes serão analisadas quanto à composição centesimal, teor de minerais, 

acidez titulável, fenólicos totais, atividade DPPH, perfil de fenólicos e de ácidos graxos. 

As extrações com solventes puros serão realizadas nas temperaturas de 35ᵒC, 45ᵒC e 

55ᵒC. A análise termodinâmica do processo de extração utilizando os solventes puros 
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será realizada determinando-se a variação da entalpia, variação da entropia e variação 

da energia de Gibbs. De acordo com os resultados do rendimento e análise 

termodinâmica da extração serão selecionados dois solventes que serão utilizados em 

misturas com o etanol na extração. Será avaliado o efeito da composição da mistura 

etanólica e da temperatura (35°C a 60°C) no processo de extração da semente romã, 

utilizando o delineamento composto central rotacional (DCCR), realizado em batelada, 

com tempo e razão semente:solvente fixados.  

 Os resultados do estudo indicarão as condições ótimas da composição da mistura 

de solventes e temperaturas para a extração dos compostos bioativos da semente de 

romã, contribuindo para a viabilidade e valorização do aproveitamento deste resíduo. 
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 Atualmente os adesivos para madeira, são produzidos em sua maioria a partir de 

derivados de petróleo, porém o aumento dos preços, fonte finita e toxidez desses 

adesivos, aumenta o interesse na busca por matérias-primas de fontes renováveis, com 

potencial para substituir esses adesivos. Uma possibilidade é utilização dos taninos, um 

bio-fenol que pode ser amplamente utilizado na indústria de madeira colada, como 

matéria-prima verde e sustentável, devido sua similaridade com o fenol. A extração 

desses taninos pode ser economicamente viável, desde que extraído de plantas com alto 

teor de taninos e uso de parâmetros de extração adequados (tempo, temperatura, 

solvente, sal extrator e tamanho de partícula). O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

influência da concentração de bissulfito de sódio (NaHSO3) na extração de taninos 

condensados de cascas de angico-vermelho, com o intuito de avaliar sua viabilidade de 

uso como adesivo para madeira. As extrações foram realizadas utilizando-se a relação 

licor/casca de 15:1 a 70 °C por 3h. Avaliou-se diferentes concentrações de NaHSO3 na 

extração: 0, 2, 3 e 4%. Os parâmetros avaliados foram Índice de Stiasny (IS), teor de 

taninos condensados (TTC) e teor de não taninos (TNT). Os resultados mostram que a 

adição do bissulfito de sódio teve efeito negativo na extração. O Índice de Stiasny é um 

parâmetro da qualidade do adesivo produzido a partir de taninos, quanto maior o índice, 

maior a reatividade dos taninos com o formaldeído e, consequentemente, maior 

resistência da linha de cola. Sem a adição do NaHSO3 o IS foi de 87,08 %, TTC 7,26 % 

e TNT 1,09 %. Com o aumento da concentração de NaHSO3, a partir de 3%, ocasionou 

o aumento no TTC 8,08 %, porém houve redução no IS 73,09% e aumento no TNT 

2,97%, o que significa a redução da qualidade do adesivo. O NaHSO3 foi muito 

agressivo e possivelmente degradou os taninos, não sendo o sal mais indicado para 

extração de taninos visando a produção de adesivos para madeira.  
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 Com o advento das mídias sociais tais como blogs, fóruns de discussão, páginas 

de revisão de produtos/serviços e redes sociais, houve um aumento considerável na 

quantidade de dados não estruturados no formato de texto, compartilhados na Web. 

Esses textos, normalmente, contêm informações novas e relevantes sobre diferentes 

tópicos, por exemplo, a opinião ou sentimento do autor a respeito de um determinado 

produto, ou serviço. As informações contidas nesses textos são úteis para auxiliar 

empresas durante o processo de tomada de decisão, haja vista, que podem conter o 

feedback de seus clientes. É possível encontrar na literatura, inúmeras pesquisas focadas 

na automatização da descoberta de conhecimento em textos sobre determinados 

produtos, como alimentos e bebidas. Entretanto, a maioria dos estudos trabalham com 

textos no idioma inglês, dado o fato de que a grande maioria dos métodos e técnicas de 

mineração de texto e processamento de linguagem natural são desenvolvidos para essa 

língua. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem para realizar a 

extração automática de informações e opiniões relevantes sobre diferentes tipos de 

bebidas, especificamente em textos escritos na língua portuguesa que são 

compartilhados em redes sociais, fóruns e sites de revisão de produtos, esses textos 

comporão a base de dados. Para alcançar o objetivo proposto, serão utilizadas técnicas 

baseadas em mineração de texto, processamento de linguagem natural e aprendizagem 

de máquina, a fim de criar uma abordagem específica para bebidas, com um estudo de 

caso sobre a cachaça. 
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 Os óleos essenciais são metabólitos secundários de plantas, possuem 

características hidrofóbicas e são constituídos de terpenos e fenilpropanoídes. Devido a 

esta constituição, possuem diversas propriedades biológicas e uma ampla gama de 

aplicação industrial. O tomilho (Thymus vulgaris) é uma planta aromática pertencente à 

família Lamiaceae e possui utilização na culinária, medicinal e ornamental. O objetivo 

deste trabalho será extrair e caracterizar o óleo essencial de tomilho, obter o rendimento 

e o teor de umidade, bem como avaliar a atividade antioxidante desse óleo. O tomilho 

será adquirido no Mercado Central de Belo Horizonte e todas as análises serão 

realizadas no Departamento de Química da Universidade Federal de Lavras, no 

Laboratórios de Química Orgânica – Óleos essenciais e no Centro de Análises e 

Prospecção Química – CAPQ. A extração do óleo essencial será por meio da técnica de 

hidrodestilação utilizando o aparelho de Clevenger modificado. Os constituintes serão 

identificados e quantificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas, com o detector de ionização em chama, respectivamente. A atividade 

antioxidante do óleo essencial de tomilho será avaliada pelos métodos: DPPH, β-

caroteno/ácido linoleico, radical hidroxila e poder redutor. As análises serão realizadas 

em triplicata e as médias submetidas à análise de variância e teste de Tukey (p<0,05), 

utilizando-se o software SISVAR. Espera-se com esse estudo obter um bom rendimento 

do óleo essencial e também a presença de constituintes majoritários que apresentem alta 

atividade antioxidante. Dessa forma, apresentando alta atividade antioxidante, esse óleo 

poderá ser incorporado em alimentos com o propósito de reduzir a oxidação lipídica, 

aumentando a vida de prateleira.  
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 A metodologia de regionalização de vazões permite transferir informações 
hidrológicas de um local para outro com escassez de dados observados, caso essas 
pertençam à mesma região hidrologicamente homogênea. Porém, este método apresenta 
limitações ao extrapolar a sua aplicação para bacias de pequeno porte, o que afeta a 
tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos. Portanto, objetivou-se neste trabalho 
analisar a extrapolação da regionalização de vazões mínimas de referência Q7,10 e Q95 em 
bacias hidrográficas de pequeno porte utilizando diferentes características físicas e 
climáticas em modelos de regressão linear. Para tal, foram utilizadas dezoito estações 
fluviométricas instaladas na bacia do Alto Rio Grande, sul de Minas Gerais. Dentre 
estas, três estações possuem uma área de drenagem inferior a 35 km2 e foram utilizadas 
para validar a extrapolação das vazões mínimas de referência para bacias de pequeno 
porte. Assim, considerou-se como variáveis independentes a área de drenagem, 
precipitação média, comprimento do curso d’água principal e a declividade média, 
aplicadas a modelos de regressão múltipla com duas, três e quatro variáveis. Como 
resultado, foram identificadas duas regiões hidrologicamente homogêneas, as quais 
estão compreendidas pelas regiões dos rios Aiuruoca e Grande. O modelo de 
regionalização que utilizou a área de drenagem e a declividade média da bacia como 
variáveis independentes gerou menores erros na estimativa das vazões Q7,10 e Q95 
extrapoladas para as sub-bacias de microescala, com variação percentual entre 
observado e estimado de 12%. No modelo que apenas considera a área de drenagem esta 
diferença foi de 79,5%. Portanto, nas regiões compreendidas por este estudo, o modelo 
de regionalização de vazões utilizando área de drenagem e declividade média da bacia 
são adequadas para estimar as vazões mínimas de referência em bacias de pequeno 
porte. 
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 A pesquisa aqui abordada busca investigar, com maior profundidade, a maneira 

pela qual o fenômeno do alçamento da vogal média prétônica anterior se comporta entre 

os falantes da cidade de Fortaleza – CE, temática essa que nos permite compreender um 

pouco mais sobre o funcionamento da língua em uso e como ela se manifesta nas 

diferentes regiões do país. Para tanto deve-se explorar, inicialmente, os pressupostos 

sociolinguísticos que contemplem a variabilidade da língua. Nesse sentido, o referencial 

teórico (até este momento) será pautado na metodologia sociolinguística variacionista de 

Labov (2001) que preconiza a gradualidade das mudanças sonoras, além de Evangelista 

(2020) e Viegas; Jardel (2008) que pesquisam fenômenos que envolvem a variação 

linguística como objeto de estudo. O objetivo geral da pesquisa é analisar, através de 

comparações, quais são as implicações geradas pelas semelhanças e diferenças no 

fenômeno observado entre os falantes da cidade de Fortaleza – CE e da cidade de Lavras 

– MG. Os objetivos específicos consistem em discutir quais variáveis (idade, gênero, 

região geográfica, grau de escolaridade) geram maior interferência no fenômeno 

pesquisado; verificar quais implicações isso pode gerar no meio social; buscar 

compreender os “porquês” para tal variedade dispor de mais prestígio do que outra. 

Ainda não foram definidas as plataformas específicas que serão utilizadas para a coleta 

de dados e posteriosmente das análises. No entanto, o que se tem previsto até o 

momento é a gravação de rádios locais, que ainda serão selecionadas – de Fortaleza e de 

Lavras - e a averiguação, a partir de ferramentas destinadas à análise sonora, da 

ocorrência do fenômeno que se pretende estudar. Serão realizadas então as respectivas 

transcrições para que as análises sejam executadas. Em sequência os alçamentos serão 

investigados quantitativamente e serão contabilizadas as ocorrências de acordo com 

cada variável. Por fim, será efetuado um estudo estatístico (provavelmente com a 

utilização da ferramenta R) para que se obtenha, com maior exatidão, os dados 

desejados para a realização das comparações bem como suas possíveis motivações. 

Evangelista, Priscila Soares. A Haplologia na Mídia Falada em Belo Horizonte. 

CALETROSCÓPIO, v. 6, p. 224-243, 2018 

Labov, William. Principles of linguistic change: social factors. Oxford: Blackwell, v. 1, 

2001.  

Viegas, M. C.; Oliveira, Alan Jardel. Apagamento da vogal em sílaba /l/ V átona final 

em Itaúna/MG e atuação lexical. Revista da ABRALIN, v. 2, p. 119-138, 2008 
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 A transferência de imunidade passiva natural, via colostro, em potros, quando 

realizada em quantidade e qualidade satisfatórias, durante as primeiras 12 horas de vida, 

é essencial no combate à diversas enfermidades, principalmente aquelas de etiologia 

infecciosa e para o amadurecimento do sistema imunológico do neonato. O colostro 

possui diversos compostos que favorecem o desenvolvimento de uma imunidade sólida 

e o bom funcionamento de sistemas como o gastrintestinal, influenciando diretamente a 

saúde e sobrevivência dos neonatos equinos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a relação entre falha na imunização passiva natural e as enfermidades que 

acometeram potros com idade entre 0 e 180 dias atendidos no hospital veterinário de 

grandes animais da Universidade Federal de Lavras no período de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2018. Para tanto, foram incluídos na pesquisa, animais que manifestaram 

sinais clínicos condizentes com enfermidades que poderiam apresentar como fator de 

risco a falha na colostragem. Esta falha foi comprovada por meio do histórico clínico do 

paciente e teste imunocromatográfico semi-quantitativo. Foram analisados 50 históricos 

de internação de potros, agrupados por idade, peso, sexo e transferência de imunidade 

passiva. Destes animais, 68% tinham idades entre 0 e 90 dias, 44% foram internados 

devido a doenças infecciosas e 18% vieram a óbito. A taxa de mortalidade se mostrou 

maior em neonatos com falha na transferência de imunidade passiva e com 0 a 90 dias 

de idade, sendo pertinente inferir que a colostragem inadequada e a presença de 

enfermidades, nos primeiros meses de vida, podem estar extremamente relacionadas ao 

aumento das taxas de mortalidade dos potros.   
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 A Relatividade Geral (RG) relaciona a interação gravitacional com a curvatura do 

espaço-tempo. Todavia, esta percepção esconde o fato de que duas formulações  

alternativas da RG existem, em que a gravidade é agora atribuída ao tensores de torção 

ou de não-metricidade. Ao invés do formalismo ser construído em termos da geometria 

riemanniana e do tensor de curvatura, é possível desenvolver modelos análogos à RG 

em termos da geometria de Weitzenböck e do tensor de torção, conhecida como teoria  

teleparalela, ou ainda em termos da geometria de Weyl e do tensor de nao-metricidade, 

cujo modelo é conhecido como teoria teleparalela simétrica. Esses dois modelos podem 

ser formulados a partir de uma teoria de gauge, cujo grupo de simetria é o grupo de 

translações, o que garante uma grande diferença no desenvolvimento formal desses 

modelos em diversos contextos. Após um grande interesse na análise de modelos 

envolvendo a torção T, recentemente a teoria alternativa e análoga em termos do tensor 

de não-metricidade Q tem sido considerada em algumas análises devido a possibilidade 

de acoplamentos mais gerais do que aqueles do tensor de torção. Desta forma, 

aproveitamos a possibilidade de explorar novos fenômenos gravitacionais no contexto da 

teoria teleparalela simétrica neste trabalho. Portanto, pretendemos neste trabalho revisar 

os principais pontos envolvendo a descrição do universo em relação a alguns fenômenos 

cosmológicos, e a aplicação do modelo f(Q) na descrição do fenômeno de “Big Bounce”, 

de forma a comparar as diferentes contribuições do tensor de não-metricidade para este 

fenômeno em relação a análises anteriores dos modelos f(R) e f(T). 
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O mercado global de alimentos funcionais é um setor crescente da indústria de 

alimentos, consumidores modernos preocupados com a saúde mostram um desejo por 

alimentos que possam melhorar o bem-estar e reduzir o risco de doenças. Probióticos 

não lácteos tem atraído atenção nos últimos anos, em parte devido ao sucesso dos 

alimentos biofuncionais e ao desejo de fornecer escolhas probióticas alternativas às 

bebidas convencionais. Também se observa crescimento no comércio e consumo de 

frutas, especialmente as tropicais, nativas e regionais, devido ao reconhecimento de seus 

compostos bioativos e o sabor exótico. O cupuaçu vem se evidenciando como um dos 

frutos regionais amazônicos com grande potencial para agregação de valor na indústria 

e agroindústria familiar, pelo alto valor nutritivo e propriedades funcionais, como 

capacidade antioxidante, fonte de fibra alimentar, ácido ascórbico, compostos fenólicos, 

entre outros. O objetivo deste estudo será estudar as condições de fermentação, otimizar 

e caracterizar funcional, físico-química e sensorialmente os protótipos simbióticos 

elaborados à base do uso integral de cupuaçu. Para a fermentação dos protótipos, serão 

elaborados inóculos com misturas de Saccharomyces boulardii, lactobacilos e 

bifidobactérias. Será realizado delineamento composto central rotacional (DCCR) e 

estudos cinéticos, análises de pós-bióticos e propriedades funcionalidade dos 

probióticos, como testes de resistência ao trato digestório in vitro, análise de biocinas, 

quantificação dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), Vit. B12, antioxidantes e 

exopolissacarídeos (EPS), utilizando técnicas padrão como contagem em placa e 

análises de açúcares e técnicas complexas como Espectroscopia Raman, Citometria de 

Fluxo e Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Os dados obtidos no decorrer 

do estudo, serão submetidos a análises estatísticas de ANOVA, análise de superfície de 

resposta e testes de Tukey para subsidiar na definição das condições experimentais 

ideais do processamento desses alimentos. Agradecimento à FAPEMIG pelo apoio 

financeiro ao projeto. 
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            O cultivo in vitro de espécies florestais pode ser utilizado para a produção de mudas clonais
em larga escala, livres de patógenos e com elevado vigor fisiológico. A identificação de variantes
somaclonais  e  a  validação  de  protocolos  de  cultivo  in vitro podem  ser  feitas  empregando
marcadores moleculares. Entre estes, os ISSRs  (Inter Simple Sequence Repeat)  são amplamente
utilizados  para  essa  finalidade. O objetivo  deste  trabalho foi  identificar  possíveis  variantes  em
explantes  obtidos  a  partir  do  subcultivo  de  dois  clones  do  híbrido  E.  grandis  x E.  urophylla,
mantidos  em  casa  de  vegetação  sob  estrutura  de  canaletão  em  leito  de  areia  (sistema
semihidropônico). A cada 30 dias, os clones foram repicados e cultivados em meio de cultura WPM,
contendo 0,5 mg ml-1 de BAP (6- benzilaminopurina) e 0,05 mg ml-1 de ANA (a-naftaleno acético),
totalizando 12 subcultivos. A manutenção das plantas foi realizada no Laboratório de Cultivo  In
Vitro  de  Espécies  Florestais  (UFLA),  em  sala  de  crescimento  com  temperatura  de  24  ±  1°C,
fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 40 μmol m-2 s-1. A cada subcultivo as folhas
coletadas foram armazenas à -24ºC e para a extração de DNA foi realizado o protocolo de CTAB,
no  Laboratório  de  Conservação  Genética  de  Espécies  Arbóreas  (UFLA).  Para  a  PCR,  foram
utilizados  os  primers  ISSR  universais  Becky,  John,  UBC807,  UBC809,  UBC825,  UBC827,
UBC835, UBC840, UBC841, UBC842. O produto da reação foi analisado por corrida eletroforética
com gel  de  agarose  1,5%,  os  amplicons  presentes  foram comparados  entre  as  matrizes  e  seus
respectivos propágulos. Todos os primers ISSR permitiram a amplificação de fragmentos e não
mostraram polimorfismo. Portanto, a manutenção do germoplasma destes híbridos  in vitro por 12
subcultivos utilizando BAP e ANA para a multiplicação em meio WPM, não demonstrou presença
de variantes somaclonais e permitiu a obtenção de explantes geneticamente idênticos às plantas
matrizes. 
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 Hoje em dia na produção intensiva de suínos existem dois grandes desafios: 

garantir alto desempenho produtivo e manutenção da saúde, mesmo com a demanda de 

redução do uso de antimicrobianos como melhoradores de desempenho. Por isso, os 

animais precisam de boas fontes de fibras na dieta, visando uma boa saúde intestinal e 

digestão dos ingredientes. Assim, objetivou-se com este estudo avaliar o impacto de 

diferentes fontes de fibras (fibras sintéticas de 1ª e 2ª geração) em dietas pós-desmame 

associadas ao uso reduzido de óxido de zinco e/ou de antibióticos como melhoradores 

de desempenho na performance dos leitões. O estudo foi realizado no ICA-UFMG. 

Foram utilizados 90 leitões (45 machos castrados e 45 fêmeas - TN70 * Talent). Os 

leitões foram desmamados aos 25 dias de idade com peso médio inicial de 7,84 ± 1,71 

kg. Os tratamentos foram: T1 - Tiamulina como promotor de crescimento em 

associação com alta dosagem de óxido de zinco; T2 - fibra sintética de 1ª geração 

associada à alta dosagem de óxido de zinco; T3 - fibra sintética de 2ª geração associada 

à alta dosagem de óxido de zinco; T4 - fibra sintética de 1ª geração associada à dosagem 

reduzida de óxido de zinco; T5 - Fibra sintética de 2ª geração associada à dosagem 

reduzida de óxido de zinco. O ganho de peso médio foi determinado pelo cálculo: peso 

final - peso inicial/dias da fase. O consumo diário de ração foi determinado pelo 

cálculo: oferta de ração - sobras/dias da fase. A conversão alimentar foi determinada 

pela relação consumo:ganho. Os dados foram submetidos ao SAS INSTITUTE INC, 

2011. Foi realizado o teste de normalidade (Shapiro-Wilk), em seguida realizou-se a 

análise de variância (GLM), de significância estatística (teste F (P<0,05), e o teste de 

Tukey para comparar as médias. Embora tenha havido diferença entre o consumo médio 

diário de ração em todos os períodos, os tratamentos não influenciaram no peso final 

dos leitões. Pode-se concluir que a inclusão de fontes de fibra funcional nas rações de 

leitões na fase de creche permite a redução da Tiamulina e do óxido de zinco como 

melhoradores de desempenho sem prejudicar o desempenho produtivo dos animais. 
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A História como disciplina escolar possui um papel pertinente em articular saberes 
inerentes sobre a relação do passado junto ao presente. Esse processo conta com recursos 
como o livro didático, sendo 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. O objetivo dessa pesquisa é investigar como a prática docente e 
o livro didático de História tem contribuído para o processo de formação cidadã dos 
estudantes, além de compreender as mudanças e permanências dos conteúdos após a 
aprovação da BNCC em 2017, observando se é trabalhada a dimensão que a educação 
tem na construção de uma sociedade igualitária, participativa e com acesso aos mesmo 
direitos e deveres. A pesquisa justifica-se através da importância que essa disciplina tem 
para a formação do próprio estudante perante o seu meio, um aparato para compreender-
se melhor como sujeito que possui sua própria identidade, que dá sentido ao seu 
conhecimento de mundo. Nosso estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, que se fará através de entrevistas com professores de História do ensino 
Fundamental e Médio de uma escola Estadual localizada em uma cidade do sul de Minas 
Gerais. O passo inicial consistirá na busca de materiais bibliográficos e dos livros que 
fundamentam a base empírica da pesquisa, na qual será aplicada a análise de conteúdo. 
Em outro momento serão empregadas as entrevistas, segundo Boni e Quaresma (2005, p. 
72) “a entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica 
mais utilizada no processo de trabalho de campo”. As entrevistas serão analisadas a partir 
de uma ordem de categorização, em que cada categoria será elaborada a partir da 
frequência da fala dos entrevistados. De acordo com Lüdke e André (1986, p. 48) “o 
primeiro passo nessa análise é a construção de um conjunto de categorias descritivas. O 
referencial teórico do estudo fornece geralmente a base inicial de conceitos a partir dos 
quais é feita a primeira classificação dos dados”. Com essa pesquisa, espera-se 
compreender, através das variadas formas pedagógicas, as contribuições do ensino de 
História para a formação cidadã dos estudantes. 
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Muitas espécies vegetais leguminosas podem entrar em relação simbiótica com 

bactérias fixadoras de nitrogênio, e o feijão está entre elas. A aplicação tradicional de 

inoculantes é via semente, o que nem sempre é eficiente, pela quantidade de insumos 

associados as mesmas. Assim, a aplicação via sulco ou foliar vem se destacando, mas 

pouco se sabe sobre na cultura do feijoeiro. Objetivou-se avaliar as formas de 

inoculação sobre a nodulação e produtividade do feijoeiro. O experimento foi conduzido 

em Lavras, MG, em delineamento de blocos casualizados com três repetições. Como 

tratamentos, foram estabelecidas seis formas de inoculação: 1 - via semente; 2 - via 

semente + aplicação foliar; 3 - via sulco; 4 – via sulco + aplicação foliar; 5 – somente 

aplicação foliar; 6 – controle sem inoculação. Utilizou-se o inoculante líquido (Bioma 

Rhyzo® feijão), com a estirpe de Rhizobium tropici SEMIA 4077, no volume de 10 

doses para todas as formas de aplicação. A cultivar de feijão foi a BRS Estilo. Nos 

tratamentos em que a inoculação foi realizada via foliar, essa aplicação ocorreu quando 

as plantas estavam no estádio fenológico V4. As contagens de nódulos por planta e a 

aferição da massa dos mesmos foram realizadas durante o estádio fenológico R5/R6. Ao 

final do ciclo foi determinada a produtividade. Procedeu-se a análise de variância e o 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não houve diferenças no número de nódulos por 

planta. Quando não inoculado o feijoeiro apresentou menor produtividade. A inoculação 

via sulco + aplicação foliar proporcionou maior massa de nódulos, porém não garantiu 

maior produção de grãos.  
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Furipterus horrens is a bat widely distributed in Neotropics, with small size (3,5g; 30-
40mm of forearm) and predominantly insectivorous habits  is  a  monospecific  genus,
however, there is imminent possibility that it be composed by different lineages. In fact,
this  species  is  registered  for  many  ecoregions  (Seasonally  Dry  Tropical  Forests,
Savannas and Wet Tropical Forests) and in Brazil for all biomes, except in Pampas and
Pantanal.  The genus  Furipterus is  composed by individuals with “Vulnerable” (VU)
status  in  National  List  of  Threatened  Species  (ICMBio),  making  essential  the
application of more accessible and reliable approaches to make decision regarding the
conservation and management of these bats. This study aims implement a new approach
to  determine  potential  distribution  of  cryptical  or  widely  distributed  species:  the
modeling  (of  potential  niche)  by  mosaics.  At  first  moment,  the  selection  of
environmental  variables  constituted  in  Spearman's  correlation  (-0.7>x<0.7),  variance
influence factor (<2.5), Kaiser-Meyer-Olkin adequacy factor (>0.5), Barlett's sphericity
(<0.05) and finally an factorial analysis. The variables selected for modeling (bio05,
bio06, bio16, bio17, elevation, coverage/use of soils and PH of soils) went through a
normalization process. A total of 39 occurrence records, carefully extracted from the
literature, were adjusted for the limits (background of Brazil) and resolution of rasters
(2.5 arc-seg) where only one occurrence per cell would remain. Environmental filters
(bio01,  bio12,  elevation,  PH  of  soils)  validated  occurrence  records  which  were
submitted  to  spatial  autocorrelation  analysis  by  Moran’s  index  (>0.05),  to  select
occurrences which comprised a random spatial pattern. The 36 occurrence records (now
selected) were grouped in simplied rasters of brazilian ecoregions, summarized by us in:
North  Wet  Forests,  South  and  Southeast  Wet  Forests,  Savannas,  Dry  Forests  and
Flooded Land. They rasters were used as masks for sampling an equivalent number of
pseudo-absences, in a process that consisted of using climate filters (bio01 and bio12) to
direct the samples in areas of low climatic suitability for these species occurence. The
projections to geographical space were made by 5 algorithms (ANN, Bioclim, MaxEnt,
Random Forest  and  SVM) at  ratio  of  70% for  training  and  30% for  testing  in  25
randomizations,  concatenated (ensemble) in frequency which cells were predicted as
true presences. This new approach increased by at least 40% in predictive efficiency of
algorithms when compared to conventional techniques. 

The present work was carried out with the financial support by the  Coordination of
Personnel  Improvement  of  Higher  Education  (CAPES),  identifier  code:
88887.506182 / 2020-00.
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Resumo: Os conceitos de alfabetização e de letramento se ampliaram nas últimas 

décadas, com vistas a dar conta do processo que envolve o ensino-aprendizado da 

leitura e da escrita na contemporaneidade. Assim parte-se do pressuposto de que a 

gamificação e os jogos educacionais possam potencializar o ensino-aprendizado da 

leitura e da escrita na contemporaneidade. Acredita-se assim que a gamificação e os 

jogos educacionais possam estimular os alunos a participarem com maior engajamento 

das atividades propostas. Nesse contexto a presente pesquisa apresenta como objetivo 

principal verificar as manifestações de aprendizagem e o protagonismo dos alunos, 

durante a aplicação de jogos educacionais para o ensino aprendizagem do sistema de 

escrita alfabética, em duas turmas do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal do sul de Minas Gerais. Para alcançar o objetivo proposto, esta investigação 

compreende, além da pesquisa teórica, uma pesquisa de campo com vistas  a (i) aplicar 

um plano de intervenção sobre os jogos no processo de alfabetização e letramento para 

36 alunos do 2º ano do EnsinoFundamental e (ii)entrevistar professores alfabetizadores 

sobre o uso dos jogos como metodologia de ensino. Para a construção do quadro teórico  

buscou-se por autores como Soares(2002), Soares(2016), Kleiman(2007), 

Kleiman(2014), Colello(2004), Grando(2012), Maciel e Lúcio(2008), Kishimoto(1994), 

Huizinga(1999), Freire(2005), Alves et al (2014), Busarelo et al(2014), Gil (2002), 

Ludke e André (1986), Viana(2013), Zichermann e Cunningham(2011).  Os dados  

referentes à aplicação dos jogos  foram registrados em diário de bordo e serão 

analisados à luz do referencial teórico e dos dados obtidos na pesquisa de campo. A 

pesquisa poderá trazer contribuições aos professores alfabetizadores no que se refere ao 

uso dos jogos e gamificação na alfabetização e letramento. 
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  Sonchus oleraceus é uma planta medicinal que também pode ser uma boa fonte 

de alimento pois é rica em antioxidante natural. Este trabalho teve como objetivo avaliar 

a porcentagem de germinação (G%), o índice de velocidade de germinação (IVG) e o 

Índice de velocidade de Emergência (IVE) de sementes de serralha cultivadas in vitro em 

diferentes comprimento de onda e intensidades de luz. O experimento foi realizado em 5 

intensidade de lâmpadas LED (26; 70; 100; 113; 144 μmol m-2 s-1), e dois espectros de 

luz branca LED e monocromática vermelha. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado com 3 repetições contendo 16 sementes por repetição, inoculadas em tubos 

de ensaio contendo 15 ml de meio de cultura MS. A contagem da germinação iniciou a 

partir do 4º até o 20º dia. A germinação foi calculada de acordo a fórmula de Labouriau 

& Valadares (1976) e o Índice de velocidade de Emergência (IVE) pela metodologia de 

Maguire (1962). As médias foram comparadas entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. A maior porcentagem de germinação (20,83%) e indice de velocidade de 

emergência (IVE) ocorreu na intensidade de 70 μmol m-2 s-1 com diferindo 

estatisticamente das demais. Pode concluir-se que baixas intensidades de luz as sementes 

responderam com um maior IVG e G% comparado com as demais luzes avaliadas. 
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 A bebida alcoólica obtida pela fermentação do caldo de cana-de-açúcar seguido 

do processo de destilação é denominada Cachaça ou Aguardente de cana-de-açúcar, 

considerada a bebida alcóolica destilada mais consumida no Brasil e a terceira no mundo. 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.), matéria-prima empregda para produção de cachaça 

é uma cultura cianogênica, que pode conter glicosídeos cianogênicos, como o Dhurrin e 

o Linamarin, em sua composição dependendo da variedade a ser utilizada. Entretanto, a 

presença desses compostos pode está associada a formação do carbamato de etila na 

cachaça/aguardente. O carbamato de etila é um contaminante considerado carcinogênico 

para humanos (Grupo 2A) pela International Agency for Research on Cancer (IARC), e 

ainda não estão claras as suas vias de formação na bebida. Uma das hipótese de sua 

formação  pode estar associada a presença dos glicosídeos cianogênicos na matéria-prima, 

que sofrem degradação enzimática produzindo o íon cianeto, que na presença do etanol 

pode reagir formando o carbamato de etila. Os objetivos deste trabalho, serão identificar 

a correlação entre a presença de glicosídeos cianogênicos em diferentes variedades de 

cana-de-açúcar com a formação de carbamato de etila e qualidade físico-química de 

cachaças/aguardentes. Serão produzidos extratos matanólicos com 48 variedades de cana-

de-açúcar. Após, esses extratos serão analisados por HPLC-MS para identificação dos 

glicosídeos cianogênicos, Dhurrin e Linamarin. Ao identificar as variedades que 

apresentam estes glicosídeos cianogênicos em sua composição, serão realizadas as 

análises físico-químicas e cromatográficas das cachaças produzidas com as mesmas 

variedades de cana-de-açúcar e posteriormente será analisada a correlação de 

presença/ausência de carbamato de etila e dos glicosídeos cianogênicos em cada 

variedade de cana-de-açúcar. Espera-se com a conclusão do projeto seja possível alcançar 

pela metodologia proposta a extração de dois glicosídeos cianogênicos, Dhurrin e 

Linamarin em diferentes variedades de cana-de-açúcar; definir variedades que contenham 

glicosídeos cianogênicos em sua composição; identificar a influência da presença de 

glicosídeos cianogênicos na matéria-prima para a formação do carbamato de etila; e 

concluir se há ou não, influência das variedades de cana-de-açúcar na qualidade físico-

química das cachaças/aguardentes.  
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O presente trabalho elege como tema habilidades de leitura e formação de professores 

para atuarem no ensino fundamental e busca, como objetivo geral, investigar estratégias 

metodológicas que colaborem para a competência leitora, considerando-se as habilidades 

de leitura descritas em documentos oficiais. Para alcançar o objetivo proposto, essa 

pesquisa pretende (i) ampliar as discussões teóricas e aprofundar conhecimentos sobre 

competência leitora; (ii) analisar como são planejadas as ações pedagógicas relacionadas 

ao trabalho com a leitura a fim de compreender as estratégias exploradas pelo professor 

para garantir o desenvolvimento de habilidades de leitura em alunos do 3º ano do ensino 

fundamental I e (iii) produzir um caderno pedagógico com  sugestões de práticas 

escolares, mediadas por diferentes recursos tecnológicos, para o trabalho com  

habilidades de leitura, de modo a contribuir para a formação continuada do professor. O 

estudo está fundamentado em teóricos como Solé (1998), Soares (1998), Chartier et al 

(1996), Colomer e Camps (2002), Koch e Elias (2006), Ferrarezi e Carvalho (2017), 

Carvalho (2018) entre outros. Trata-se de uma pesquisa-ação, aprovada no Comitê de 

Ética sob o número 22870919.9.0000.5148, cujos sujeitos participantes foram alunos de 

duas turmas do terceiro ano, ensino fundamental I, e os professores regentes dessas 

turmas. Os dados foram coletados por meio da observação direta em aulas de Língua 

Portuguesa e do registro em diário de campo. Também foram utilizadas a entrevista 

semiestruturada e a aplicação de atividade diagnóstica das habilidades de leitura 

referenciadas na matriz de Língua Portuguesa da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA). Os dados foram analisados por meio de abordagens quanti-qualitativas, com 

vistas a sistematizar intervenções/estratégias para impulsionar a aquisição e o 

desenvolvimento das habilidades de leitura nos discentes. A pesquisa evidenciou a 

necessidade de cursos de formação continuada para que os professores possam explorar 

as diferentes tecnologias para o trabalho com a leitura em sala de aula.  
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 Aditivos alimentares são ingredientes adicionados intencionalmente aos 

alimentos com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas 

ou sensoriais, sem finalidade nutricional. Desse modo, o presente trabalho objetivou 

revisar os principais pontos relacionados aos hidrocoloides. O termo hidrocoloides 

refere-se a uma série de polímeros de cadeia longa, polissacarídeos e proteínas, os quais 

são totalmente ou parcialmente solúveis em água. Esses compostos são amplamente 

utilizados como aditivos alimentares em uma variedade de setores industriais, para 

desempenhar funções como espessar e/ou gelificar soluções aquosas, estabilizar 

espumas, modificar e/ou controlar as propriedades de fluxo e de textura de alimentos 

líquidos e bebidas, inibir a formação de cristais de gelo e de açúcar, controlar a 

liberação de compostos de sabor, modificar as propriedades de deformação de produtos 

semi-sólidos e substitutos de gordura, entre outros, no intuito de melhorar a qualidade 

do alimento. Nesse sentido, os hidrocoloides também são conhecidos como gomas ou 

mucilagens. Os hidrocolóides de origem vegetal são obtidos de exsudatos, sementes, 

frutos e tubérculos de plantas superiores os quais são denominados gomas, como as 

gomas acácia, arábica, karaya e ghatti; e também podem ser extraídos de algas, como 

ágar-ágar, alginato e carragena; e serem retirados de animais, como a gelatina e a 

quitina. Além das gomas naturais, existem as sintéticas e semi-sintéticas como os 

polímeros vinílicos e a carboximetilcelulose. Estudos com hidrocoloides têm sido 

conduzidos no intuito de diminuir impactos de sazonalidade e variação de preços que 

ocorrem, usualmente, no mercado além da utilização de recursos regionais. Assim, é 

relevante a busca por novas fontes de hidrocolóides uma vez que são aditivos de larga 

aplicação na indústria de alimentos.   
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 A coexistência entre a modernização e expansão da malha viária com a 

conservação da biodiversidade é um grande dilema que pesquisas buscam responder. 

Encontrar locais específicos onde se tem grande incidência de atropelamentos (hotspots) 

e saber quais fatores afetam a probabilidade de atropelamentos de animais em rodovias 

é de grande importância para que sejam implementadas medidas mitigadoras nos locais. 

O objetivo do trabalho foi identificar os hotspots de atropelamento das espécies, analisar 

a quantidade de atropelamentos nesses trechos e identificar as variáveis que explicam os 

hotspots. Para isso, selecionamos duas espécies de cada classe de vertebrados (anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos), com os maiores números de registros de atropelamentos em 

uma rodovia, a partir de um banco de dados Brazil Roadkill. As espécies foram: 

Leptodactylus latrans (rã-manteiga) Rhinella icterica (sapo-cururu), Helicops 

infrataeniatus (cobra-d'água), Philodrya patagoniensis (cobra-parelheira), Volatinia 

jacarina (tiziu), Nothura maculosa (codorna-do-campo), Didelphis albiventris (gambá) 

e Myocastor coypus (ratão-do-banhado). No total foram 3543 registros de 

atropelamentos em seis rodovias. Estimamos os hotspots de atropelamento de cada 

espécie utilizando o software Siriema, e o software MaxEnt para analisar as variáveis 

disponíveis online, que mais contribuíram para os atropelamentos em cada local (água, 

florestas, campos, pastagem, agricultura, áreas urbanizadas, área úmida, e o tipo de 

rodovia). Para cada espécie, obtivemos as seguintes porcentagem de trechos com  

hotspots em relação a rodovia amostrada, o número de atropelamentos dos hotspots e a 

principal variável que explica os hotspots: rã-manteiga (26%, 148) distância área 

urbana, sapo-cururu (11%, 169) conectividade de campos, cobra-d'água (2.56%, 372) 

conectividade de campos, cobra-parelheira (5.6%, 109) distância área úmida, tiziu 

(11.81%, 269) tipo de rodovia, codorna-do-campo (7.97%, 89) distância agricultura, 

gambá-de-orelha-branca (6.12%, 223) proporção de agricultura, e ratão-do-banhado 

(8.9%, 177) distância área úmida. Os resultados demonstram que a porcentagem da 

estrada que são os locais de maior incidência, é relativamente baixa, ou seja, as 

aglomerações detectadas são em poucos trechos, e realizando obras de mitigação nesses 

pontos conseguiria evitar muitos atropelamentos. Em relação as variáveis, nota-se que 

são bem diversificadas e estão associadas ao seu habitat, mostrando que a mitigação 

deve ser direcionada espécie a espécie. Portanto, saber os onde estão os hotspots 

juntamente com estudos dos fatores que afetam os atropelmentos são importantes, pois 

evitariam muitos acidentes identificando os pontos para obras de medidas mitigadoras. 
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Resumo  

 

O presente artigo tem o objetivo de acompanhar as nuances que levaram Husserl a colocar 

os fundamentos da fenomenologia noética a partir da Vª Investigações lógicas. Para tanto, 

colocamos como tópica central o conceito de intencionalidade e seus pressupostos: a 

consciência e suas vivências correlativas ao sentido fenomenológico. Depois, seguiremos 

com o que chamamos de camadas fenomenológicas no afã de descrevermos momentos de 

atos intencionais e não-intencionais expostos por Husserl. Por fim, apresentaremos a 

primeira viragem ou redução fenomenológica que marca esse momento: a mudança da 

atitude natural pré-reflexiva das experiências psíquicas para a atitude científica 

fenomenológico-ideal e a descrição das essências intencionais pertinentes a tal virada. 

Palavras chaves:  

 

Intencionalidade; essência; científica fenomenológico-ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

This article aims to follow the nuances that led Husserl to lay the foundations of noetic 

phenomenology from Vª Logical investigations. For that, we put as a central topic the 

concept of intentionality and its assumptions: the conscious and its experiences correlated 

to the phenomenological sense. Then, we will continue with what we call phenomenological 

layers in an effort to define moments of intentional and unintentional acts exposed by 

Husserl. Finally, we will present the first phenomenological change or reduction that marks 

this moment: a change from the natural pre-reflexive attitude of psychic experiences to the 

phenomenological-ideal scientific attitude and a description of the intentional essences 

relevant to such a turn. 

 

Key-words: Intentionality; essence; phenomenological-ideal scientific 
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INTRODUÇÃO 

 

Convencido sobre a necessidade de se fundamentar um saber universal e objetivante, levado 

a sua realização pela lógica pura e, por causa disso, certo da conveniência de se tecer uma 

crítica estrutural ao psicologismo, Husserl passa, assim, de Prolegômenos ao segundo tomo 

das Investigações Lógicas ocupado em construir sua filosofia noética que agora já exibe sua 

originalidade na fenomenologia, especialmente pela ausência dos pressupostos 

epistemológicos concursados pelas ciências particulares que a todo tempo compartilharam 

com a filosofia uma diversidade de preconceitos. Sob a necessidade de se delimitar 

rigorosamente tal saber é que se procurava investigar novas bases ao invés de reaproveitar 

aquelas já tão desgastadas. “Essa é a origem fenomenológica que se trata de investigar: o 

modo noético ou intencional por meio do qual as objetividades lógicas são apreendidas com 

evidência” (SACRINI, 2019, p. 53).  

É nas Investigações Lógicas que a doutrina das ciências e a nova noética husserliana 

se encontram e, sob a égide da intencionalidade se explorará as condições subjetivas gerais 

do conhecimento. Livre da subjetividade empírica dos indivíduos particulares cumpre agora 

estabelecer “as condições noéticas da mathesis universalis objetiva, ou seja, investigar as 

estruturas intencionais subjetivas, e sua pureza eidética, que permitem o acesso às 

idealidades lógicas” (SACRINI, 2019, p. 53).  

 Husserl inicia sua fenomenologia da intencionalidade trazendo à crítica a psicologia 

brentaniana de intencionalidade que buscava expor a intencionalidade ao lado da existência 

e dos fenômenos psíquicos. Para Brentano a intencionalidade é a existência de um objeto 

(mesmo que inominado) vindo à consciência via fenômeno, ou seja, a consciência contém 

em si o conteúdo psíquico daquilo que é visado. Desta forma que a intencionalidade era 

tratada desde a psicologia escolástica – sofrendo, pois, em Brentano algumas mudanças ao 

que diz respeito os conteúdos visados na pela intenção dirigida a tal e tal objeto –, como in-

existência intencional, o que significa existir em, existir na intenção (BRENTANO, 1926, p. 

81-82).  

 Nesta questão o que Husserl faz primeiramente, é separar as coisas pela descrição, o 

que Brentano não fará. Nota-se bem que Husserl coloca a intenção do lado da consciência 

enquanto vivência ativa de um lado e o fenômeno – como entende Brentano – e o objeto 

enquanto existência fenomênica psíquica de outro, ainda que depois se vá separar coisa por 

coisa.  
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Materiais e Métodos 

Faz-se urgente destacar as propriedades desta passagem da fenomenologia noética, 

qual se busca nesta pesquisa, que aquela da psicologia empírica-real [ausgeschaltet bleibt]. 

Porém, ainda aqui, como que se recicla a experiência psicológica para o domínio 

fenomenológico descritivo [deskriptiv-psychologischen Sinn – (im empirisch-

phänomenologischen)] (HUA, XIX/1, p. 357), tomando experiência de vivência conforme 

subjetividade em geral. Nota-se, pois que embora Husserl opere o desligamento de toda 

experiência real, volta a utilizar o conceito de experiência de forma modificada, o que dá a 

entender que mesmo excluída aquela experiência naturalizada na psicologia ainda é possível 

vigorá-lo à descritividade pura fenomenológica.  

Disso procede que daquela primeira vivência comum sobra para esta segunda um 

resíduo de experiência que não é mais a dos objetos exteriores e de seus idênticos psíquicos, 

mas sim uma experiência resultante “da redução do eu empírico fenomenológico ao seu teor 

captável de um modo puramente fenomenológico” (HUSSERL, [1913] 2015, p. 305). Com 

estas imbricações em torno da fenomenologia noética é possível antever já em Investigações 

lógicas uma redução fenomenológica pré-transcendental, ou uma redução psicológica 

descritiva que mais tarde será revista em Ideias I.   

 “Se os chamados conteúdos imanentes são antes simples conteúdos intencionais 

(intentados), então, por outro lado, os conteúdos verdadeiramente imanentes, que pertencem 

a consistência real das vivências intencionais, são não intencionais” (ibidem, p. 321), o que 

significa dizer que os conteúdos [Inhalte] das vivências não existem de fato “dentro” do 

fluxo da consciência, não é um material existente entre o objeto visado e a consciência que 

vivencia. O que precisamente Husserl aqui exclui é aquela ideia psicológica de fenômeno 

imanente, que a percepção de coisas pela consciência é um conteúdo existente dentro do 

esquema psíquico, essa concepção é equívoca do ponto de vista fenomenológico, por isso a 

relação intenção sujeito – objeto não existe de fato ou não interessa à fenomenologia, o que 

não significa que a intencionalidade está excluída ou fora de questão [intentionalen 

Erlebnisse gehörigen – nicht intentional], mas a intencionalidade que interessa é unicamente 

a da vivência mesma.  

Eis, pois, a sutileza da essencialidade fenomênica que aparece à intuição como que 

num deslocamento invisível, metaforicamente falando, e se diz desta forma porque 

evidentemente que não está a se tratar aqui de uma experiência factível, mas sim de uma 

disposição eidética da consciência em relação ao ato vivencial (não objetal). Tal disposição 
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somente é possível pela via fenomenológica. Assim, o que está em questão não é a intenção 

enquanto direção a um objeto quer interno ou externo [Gegenstände] (HUA, XIX/1, p. 386) 

como nos erros de Brentano e sim o ato vivido enquanto tal.   

 Agora, e como fora brevemente colocado acima, é possível adentrar-se às distinções 

intencionais de essência compostas por Husserl, certos ainda de que as mesmas se dão sob a 

égide da lógica1 e não concebe nenhuma colocação de existência de fato como na psicologia. 

Desta feita, Husserl parece balizar suas distinções sobre intenções a partir do conceito de 

conteúdo2.   

Talvez a metáfora mais facilitável que poderá explicar a investigação das vivências 

seja as camadas de uma cebola, assim suposto, Husserl parte daquela mais geral que engloba 

todos os conteúdos diversos da experiência vivida, tais conteúdos inclui as sensações 

conscientes [bewußten Empfindung] e essência intencional [intentionale Wesen] (ibidem, p. 

327, 357; HUA, XIX/1, p. 395,), quando o último que forma a intencionalidade mesma, como 

que o miolo da cebola, ou seja, o centro da experiência fenomenológica buscado na vivência. 

Agora, a tarefa da descrição é decidir quais conjuntos de camadas formam atos de conteúdo 

intencional e quais os que não formam:  

Primeiro conjunto de camadas – sensações conscientes [bewußten Empfindung]: 3 

2ª camada – sentimentos sensitivos não-intencionais [Gefühlempfindungen]: 

Esta segunda camada encetada pela fenomenologia husserliana poderá num primeiro 

momento parecer fugir do problema nuclear da intencionalidade, no entanto, como veremos, 

isso será somente uma má impressão, pois ao que nos pareceu esta seguinte esfera guarda 

em si os problemas mais candentes em relação a intencionalidade dos sentimentos ou, para 

sermos mais fiéis aos termos da Vª Investigação, os problemas dos dados de sensação 

[Empfindungsdaten] e que, inclusive, refletirão com muita força em Ideias I quando Husserl 

os tratará sob o prisma da hylé sensual em contraparte a morphé intencional.  

                                                           
1 “Os argumentos críticos apresentados a partir do § 14 [...] permitirão a orientação progressiva da investigação 

fazer o que é seu fim: indicar o lugar da intencionalidade na lógica e na teoria do conhecimento” (Cf. 

SCHÉRER, 1969, p. 255).  
2 Até 1893, Husserl assumiu com Brentano que intencionalidade significa ter conteúdo. No entanto, em 1894, 

surgira o livro Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen (Sobre a doutrina do conteúdo e objeto 

de representações). Este trabalho, agora, forçou Husserl a se voltar para o problema anteriormente 

negligenciado da intencionalidade, isto é, a quest ão da relação da consciência com seu conteúdo, e a projetar 

sua própria teoria da intencionalidade em busca dos problemas colocados por Twardowski, que, como Husserl, 

era aluno de Brentano” (Cf. SCHUHMANN, 2004, p. 119-120). 
3 Por critério de tempo fez-se necessário a omissão da1ª camada – sentimentos em geral. 
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Faz-se conveniente desde já, situarmos em Brentano a discussão husserliana acerca 

da intencionalidade presente à distinção dos fenômenos físicos e psíquicos. É sobre esta 

discussão que descansa as preocupações de Husserl por mais que venha denunciar a 

limitação da terminologia empregada sobre o conceito “sentimentos” em geral e ainda dar 

um veredito de “não reconheço, em geral, atos de sensação em sentido próprio ([1913] 2015, 

p 338, N.A). Isso para mostrar que a distinção brentaniana em buscar a natureza dos 

fenômenos físicos enquanto possuidores de extensão e os psíquicos em função negativa, ou 

seja, de carecerem desta última, seria uma distinção insuficiente e até mesmo perigosa do 

ponto de vista descritivo fenomenológico.   

   Neste caminho, os fenômenos físicos seriam os dados captados pelos órgãos dos 

sentidos externos que produziriam, ou causariam os sentimentos sensíveis [sinnlichen 

Gefühlen].  No entanto, para Husserl, é aqui que se encontra o prejuízo da sensibilidade 

perante o edifício ideativo da intencionalidade e com isso não se poderia localizar as 

sensações físicas, como uma dor excitada por uma pancada, juntos da unidade de essências 

da intencionalidade. Assim, desde já, é preciso discernir as coisas, é preciso dizer 

descritivamente que os sentimentos sensoriais não são da mesma espécie que os sentimentos 

internos à vida da consciência que assente, deseja, julga, etc. Mesmo assim, parece que 

aqueles fenômenos psíquicos advogados por Brentano não parecem se adequar de todo a 

eidética por restar deles um substrato correlato aos atos empíricos. “Portanto, admitiremos 

aqui não uma relação de comunidade genérica, mas apenas uma relação de equivocidade 

entre os impulsos ou desejos intencionais e não intencionais” (HUSSERL, [1913] 2015, p. 

340), precisamente porque a distinção descritiva das distintas unidades, ora da experiência 

sensível, ora da experiência eidética se apresenta complexa e difícil, mas que, no entanto, 

será empreendida pela fenomenologia.  

 Desta feita, diante da complexidade de uma aparição fenomenológica, a descrição de 

um vivido possibilita se direcionar para um objeto [Gegenstände] que possibilita possuir 

múltiplos conteúdos [Inhalte]. Tal condição de possibilidade direcional pode ser ditada tanto 

pela percepção simples dos sentimentos sensíveis quanto pela intencionalidade.  Esta última, 

em Husserl, “vivifica a simples vivência (Erlebniss), torna algo que integra o fluxo de 

consciência dos vividos, parte dos seus momentos reais (Reellen)” (BRAGAGNOLO, 2018, 

p. 1810). Mesmo assim, tanto posso estratificar de um determinado objeto aparecente 

conteúdos intencionais quanto conteúdos não-intencionais, ou seja, um único objeto pode 
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possuir uma infinidade de conteúdos, cabendo a fenomenologia julgar se sobre tal fenômeno 

se predica uma intenção significativa ou não.   

Conforme nos indica Tourinho, “Husserl chamava-nos a atenção para a ideia segundo 

a qual os dados sensíveis aparecem como suporte do ato intencional, afirmando-nos que tais 

dados edificam [bauen] o ato, possibilitam [ermöglichen] a intenção, ainda que eles próprios 

não sejam intentados (2013, p. 44). Assim, é possível no momento eidético de uma aparição 

qualquer sobre uma vivência identificar o conteúdo enquanto significado, ou seja, este 

momento eidético do fenômeno é o que propicia o sentido para aquele que vivencia. No 

entanto, não se pode deixar de notar que existe ainda um resíduo sensual que não é 

tematizado na intenção, tal resíduo seria o ato fundante e que neste primeiro surgimento da 

fenomenologia parece sobrar ou, que Husserl não esteja ainda com sua atenção voltada para 

tal. Daí surge a questão sobre o que fazer com a matéria enquanto outra possibilidade de 

conteúdo da vivência que não intencional. E então é possível dizer que existe duas 

constituições distintas, mas não indiferentes para a descrição fenomenológica de vivências, 

“sendo constituída, por um lado, de uma camada intencional [morphé] que ‘anima’ o vivido, 

que doa significação e, do outro, de uma camada material [hylé] composta pelos conteúdos 

sensuais” (BRAGAGNOLO, 2018, p. 1810).  

 Com isso, dá-se um impasse a ser resolvido pela fenomenologia nascente, o que fazer 

com o que sobra dos sentimentos intencionais? Será possível inquirir para esta uma exclusão 

de sentido? Husserl parece cuidadoso se se pusesse a ele essas questões fulcrais. Seguindo 

esta tópica é notável que Husserl veicula a possibilidade de se estar diante de duas vias 

genericamente distintas, ou seja, se falando em termos de essências, dá-se dois tipos de 

essências: aquelas que contemplam uma matéria sensível e outra que expõe a forma 

intencional, ainda que em linhas gerais se esteja a tratar da aparição de um único objeto com 

múltiplas possiblidades conteudísticas de sentido e de sensibilidade. Todavia neste momento 

intencional o que se levará em conta parece ser aquele único tipo genérico que visa a forma 

significativa do fenômeno.  

Pode, porém, ser levantada a dúvida quanto a saber se ambos os “sentimentos” 

pertencem efetivamente a um mesmo gênero. Falamos antes de “sentimentos” de 

agrado e de desagrado, de aprovação e de desaprovação de apreciação ou avaliação 

– vivências que são, evidentemente, aparentadas com os atos teóricos do 

assentimento e da recusa, do ter-por-verossímil e do ter-por-inverossímil, ou com 

os atos de decisão ponderada, tanto judicativa como volitiva etc. Na manifesta 

unidade de essência deste gênero, que abarca exclusivamente atos, não poderemos 

inserir essas sensações de dor ou de prazer; de acordo com a sua essência 

específica, elas fazem parelha, do ponto de vista descritivo, com as sensações 

táteis, gustativas olfativas, etc. No fato de que elas, no melhor dos casos, são 
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conteúdos apresentadores ou também objetos de intenções, mas não elas próprias 

intenções, manifesta-se uma diferença descritiva tão essencial que não poderemos 

seriamente pensar em manter aqui a unidade de um autêntico gênero. Sem dúvida 

que, em ambos os casos, se fala igualmente em “sentimentos”, tanto no caso dos 

atos de agrado acima referidos quanto no caso presente das sensações (HUSSERL, 

[1913] 2015, p. 337-338).  

 

 Notadamente Husserl toma os sentimentos sensuais, nesta passagem enquanto atos 

fundantes, id est, aqueles atos que possibilitam, servem de sustentação, para a intenção 

objetiva, por serem objetos de intenção, mas não são elas próprias intenção. Assim sendo, é 

preciso aqui alcançar uma outra classe de atos, que se adequem ao gênero intencionalidade, 

tais atos serão os atos fundados, ou seja, um ato fundado sobre outro ato. Mesmo assim, 

Husserl não desclassifica os conteúdos sensuais, as sensações continuam sendo conteúdo da 

aparição fenomênica. Seja ainda válida prever que Husserl preocupa em especificar a 

terminologia empregada na descrição de essências, não está a se tratar de atos fundantes que 

servem de representação para algum fenômeno, mas sim, de atos que “apresentam”. Daí que 

estes primeiros conteúdos de atos vigoram de certa forma no campo da percepção, ainda que 

Husserl pareça resistente a uma fenomenologia da percepção na descrição eidética. 

Finalmente, em intencionalidade, Husserl advoga sobre a necessidade de se separar os 

conjuntos de essências, porque segundo ele, trata-se de gêneros distintos. Os primeiros atos 

são correlatos ao segundo,  

no entanto, perguntamo-nos: se os dados hiléticos somente surgem como pontos 

de referência, de suporte, de base aos atos intencionais, não significando nada por 

si mesmos, como surge o sentido de um determinado objeto? Seria o modo como 

algo é intencionado que determinaria o sentido de algo? O sentido surgiria a partir 

das intenções do ato, a partir da forma como o ato apreende os conteúdos. Esta 

apreensão poderia se dar através de diferentes atos, dentre os quais citamos: a 

percepção, a recordação, a imaginação, a memória. Cada um desses diferentes atos 

apreenderia o conteúdo de uma determinada forma. A forma como os diferentes 

atos intencionais apreenderiam esses conteúdos é o que determinaria o modo como 

esses dados são compreendidos ou dados nas vivências intencionais. Posto isto, os 

dados hiléticos poderiam ser compreendidos enquanto conteúdos de sensações 

apresentadoras e, o ato intencional, enquanto intenção apreensora desses 

conteúdos. No entanto, essa compreensão não parece ser tão evidente assim no 

desenvolver da Vª Investigação. A matéria não parece surgir somente como 

referência do ato intencional, mas sim, como determinando o aparecer do objeto, 

o modo como o ato visa algo. Almejando aclarar essa concepção precisamos 

adentrar na análise proposta pela atitude científica fenomenológica-ideal 

(BRAGAGNOLO, 2018, p. 184) 

 

As intenções de ato, estes momentos dependentes que, pela primeira vez, conferem aos atos 

a sua peculiaridade essencial enquanto atos, que os caracterizam especialmente como juízos, 

sentimentos etc. seriam em si mesmas privadas de intencionalidade (HUSSERL, [1913] 

2015, p. 340), porque não está a se tratar de pura intencionalidade dirigida a um objeto e 
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sim, em última análise, ao atos primordiais sobre sensações repousam sobre a hylé sensual. 

É possível dizer que a dificuldade entre intenção e intencionalidade está entre o ato enquanto 

realidade e a intencionalidade enquanto significado atribuído ao objeto.  

Segundo conjunto de camadas – essência intencional [intentionale Wesen]: 

1ª camada – passagem do conteúdo descritivo ao conteúdo intencional enquanto objeto 

intencional [deskriptive Inhalt – intentionale Inhalt – intentionalen Gegenstandes] (HUA, 

XIX/1, p. 411, 414). A título de considerações finais 

 

 

Esta seguinte camada tematizada se dá como polo centrípeto de todas as outras por razões, 

que conforme serão apresentadas, se tratar de trazer consigo a travessia para a pura atitude 

científico-fenomenológica. É que aqui Husserl se esforça em apresentar as propriedades de 

uma fenomenologia que, embora se destacando das descrições psico-naturais dos atos de 

vivências, ainda permanecia ancorada naqueles atos fundantes sensuais não-intencionais. Ao 

que nos pareceu, a passagem para atitude puramente fenomenológica consistiu na total 

recusa ao recursos sintéticos a posteriori da experiência e com isso afastar a fenomenologia 

da naturalização da consciência.  

Para tanto, “introduziremos uma importante distinção fenomenológica, que é 

simplesmente compreensível à luz das explanações anteriores, a saber, a distinção entre 

conteúdo real de um ato e seu conteúdo intencional” (HUSSERL, [1913] 2015, p. 340-341). 

Tal distinção, dentre o trabalho da mudança de atitude, parece ser uma distinção da 

fenomenologia de si mesma, posto que já se encontrava em fenomenologia desde as 

descrições dos fluxos de consciência intencional trazidos até aqui. Nota-se, pois, que esta 

passagem supracitada faz-se sentir pela bilateralidade que Husserl projeta à fenomenologia. 

Neste sentido é preciso separar o que o filósofo entende por fenomenologia enquanto 

descrição das complexões vividas e enquanto forma ou conteúdo de intenção [intentionale 

Inhalt]. 

Em correspondência a este texto Husserl abre uma nota4 para explicar as 

diferenciações que a fenomenologia fora concebendo conforme a maturidade de seu método. 

                                                           
4 “^Na primeira edição desta obra, lia-se “conteúdo real [reell] ou fenomenológico”. De fato a palavra 

“fenomenológico”, bem como a palavra “descritivo”, foram, na primeira edição do livro, entendidas 

exclusivamente por referência ao acervo real [reell] da vivência, e mesmo, na presente edição, foram usadas 

até aqui preferencialmente nesse sentido. Isso corresponde ao ponto de vista natural a partir da atitude 

psicológica. Na reflexão repetida sobre as presentes investigações e numa ponderação mais aprofundada das 

matérias tratadas – particularmente a partir daqui –, torna-se, porém, visível e cada vez mais visível, que a 

descrição da objetividade intencional enquanto tal (tomada tal como ela própria está consciente na vivência de 

ato concreta) representa uma outra direção para descrições a serem efetuadas de um modo puramente intuitivo 

e adequado em contraposição as do acervo real [reell] dos atos, e que também ela deve ser designada como 
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Quando na primeira edição de 1900/01 a fenomenologia era entendida como descrição 

psicológica das vivências porque não deixava de captar os conteúdos “reais” [reell] em 

correlação aos conteúdos empíricos forjados nas sensações não-intencionais. Com isso, o 

filósofo de Prostějov quer inquirir que por mais fenomenológica seja as descrições 

complexas elas não podem definir a forma significacional seja das palavras ou dos atos 

vividos conscientes.  

Há, com tais intuições, que se buscar respaldos na crítica que Moura faz à 

fenomenologia. Ele aponta que  

na segunda edição das Investigações Lógicas, Husserl admite em diversas 

passagens que os objetos “modificados” fazem parte do domínio descritivo 

da psicologia. Contudo, esses acréscimos da segunda edição, que são 

correções elaboradas em 1913 segundo o espírito de Ideias I, não perdem 

a característica de excertos exteriores às Investigações. E isso é inevitável, 

tendo em vista os princípios que presidiram à reelaboração do texto, tal 

como Husserl os expõe no Prólogo à segunda edição e que implicam em 

reformas parciais sem contudo modificar o fundo. Husserl se preocupa em 

corrigir certas consequências, sem entretanto reelaborar a obra inteira para 

compatibilizá-la com o novo ponto de vista. Essa situação fica 

particularmente patente no caso do objeto intencional: Husserl afirma em 

notas e adendos que ele pertence ao domínio da fenomenologia, mas todas 

as prescrições metódicas, que permanecem as mesmas de 1900, proíbem 

seu ingresso no discurso filosófico. São esses acréscimos posteriores que 

fazem da segunda edição das Investigações um texto compósito e, como 

no objeto intencional, até mesmo francamente inconscientes (MOURA, 

1989, p. 130, N.A.)  

 

A mudança “objetiva” que Moura adverte deverá se tratar, de modo geral, da 

mudança de atitude inquirida pela fenomenologia. Com isso, o problema sobre a correlação 

conteúdo-objeto continua sendo uma sessão não marginal do problema da cientificidade 

possível da fenomenologia. O que se deve levar em conta aqui, conforme foi visto, é a 

dificuldade que Husserl encontrou defronte aos críticos da pretensa filosofia em colocar seus 

fundamentos científicos, precisamente no que diz respeito ao seu objeto e método, ao passo 

que nos pareceu que a fenomenologia descritiva da primeira edição de Investigações Lógicas 

alternava genericamente entre “conteúdo” e “objeto” sem fazer severas remissões, o que a 

primeiro momento, para Husserl, não parecia problemático, ora que em fim de contas a 

fenomenologia se edificava enquanto seu próprio método, conteúdo e objeto conforme 

tentaremos demonstrar. 

                                                           
fenomenológica. Se seguirmos estas indicações metodológicas, resultam necessariamente, então, alargamentos 

importantes das esferas de problemas que são aqui desbravados e melhoramentos consideráveis. Cf. as minhas 

Ideen zu Einer Reien Phänomenologie [...] sobre noese e noema^” (Cf. HUSSERL, [1913] 2015, p. 341).     
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Se as coisas se deram desta maneira, então esta passagem descritiva – intencional, 

conteúdo – objeto [deskriptive – intentionale; Inhalt –Gegenstandes] foram labores amiúde 

preparados nesta segunda edição de Investigações (1913) dentro de uma viragem global da 

fenomenologia noética (eidética) e que atingirá seu clímax somente mais tarde em Ideias I. 

A saber, que o objeto é tanto o objeto enquanto a coisa transcendente na visada de 

ato intencional quanto objetividade metódica. Parece que estas duas definições devem andar 

juntas para além de qualquer “duplicação problemática e inútil dos objetos” (ibidem, p. 95) 

que só tende a desdobramentos estéreis e equívocos de conceitos que terão outros problemas 

mais substanciosos a serem resolvidos exaustivamente. Contanto que o objeto intencional 

do ato da consciência e o objeto real [reell] é o único e mesmo objeto, ora que o primeiro 

enquanto fenômeno a interessar a fenomenologia pura, enquanto que a segunda forma de 

dizê-lo permanece, por enquanto, como resíduo correlativo de ato não-intencional.  

Como decorrência do problema aqui trazido, dizemo-lo objeto-objetividade, posto 

que o primeiro [Gegenstandes], entendendo-o num ato de aparição fenomenológica poderá 

se desdobrar em tantas e tantas partes possíveis, ao que se chamará conteúdos [Inhalt] de 

significados. E depois o problema do objeto se dirige ao seu método, isto é, “objetividade a 

que se dirige um ato, tomado plena e integralmente, e os objetos a que se dirigem os 

diferentes atos parciais de que se compõe o mesmo ato” (HUSSERL, [1913] 2015, p. 344). 

Deste modo, se uma multiplicidade de conteúdos parciais possuem referência a um 

único objeto vivido num mesmo ato, então caberá a objetividade da intuição reunir todas as 

partes, por assim dizer, dispersas formando com isso a unidade de intencionalidade. Por isso, 

quando está a se tratar tanto do objeto da intenção, como que aquele de carne e osso, diria 

Husserl, quanto sobre a objetividade diretiva da intencionalidade, ou seja, a visada sobre o 

quê da consciência, está a se tratar de uma complexão de atos mesmo que “composto de atos 

parciais, se ele é de todo um ato, então terá seu correlato numa objetividade. E é acerca 

desta objetividade que asserimos, em sentido primário e pleno” (ibidem, grifo nosso), 

objetividade que a fenomenologia se assentará enquanto ciência rigorosa.  

Assim sendo, conteúdo intencional possui equivalência parcial ao objeto intencional, 

quando a descrição dos complexos vividos no psíquico visava o primeiro e a eidética o 

segundo, isto significa dizer que nãos são todos os conteúdos que visam a intencionalidade 

do objeto. Tomemos, pois, “no exemplo de “ver a faca na caixa”, o ato completo tem a faca 

como objeto apontado e, secundariamente, em um ato parcial, a caixa. Essa segunda 

diferenciação é a articulação parte-todo do lado do objeto intencional” (KAUFFMAN, 2000, 

p. 146) em que somente a intencionalidade ao... poderá consultar o sentido do fenômeno 
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aparecente. Com isso, é possível predispor que até aqui a fenomenologia vigorou sob a égide 

da descrição de vivências reais [reell] e que daqui em diante ela opera a primeira redução e 

busca a pureza eidética dos fenômenos. 

Depois destas passagens preliminares não de menor importância sobre conteúdo e 

objeto, é possível alcançar a viragem radical do momento noético fenomenológico. Sob os 

pilares da eidética, a fenomenologia não mais depende dos atos fundantes da experiência 

sensível e, assim, é deixado de agora em diante a atitude natural pré-reflexiva para a atrás; 

quando, pois, esta nova ciência filosófica, se assim quis Husserl, operará estritamente sobre 

seu terreno de essências. Dando-se com isso, a primeira redução fenomenológica eidética: 

da atitude científica psicológico-empírica passa-se a redução científica fenomenológico 

ideal [psychologisch-erfah-rungswissenschaftlichen Einstellung – phänomenologisch-

idealwissenschaftliche] (HUA, XIX/1, p. 412). Segue-se o texto referente:  

 
Façamos agora, porém, a viragem de atitude científica psicológico-empírica para 

a atitude científica fenomenológico ideal. Excluímos todas as apercepções e todas 

as posições de ser da ciência empírica, tomamos aquilo que é internamente 

experienciado, ou de outro modo internamente intuído (digamos, na mera 

fantasia), segundo a sua pura consistência vivencial e como simples base exemplar 

para ideações, a partir do qual olhamos ideativamente para as essências gerais e 

conexões de essência – espécies ideais de vivências de níveis diversos de 

generalidade e  conhecimentos de essência idealmente válidos, que, por 

conseguinte, valem a priori, numa universalidade incondicionada, para as 

vivências idealiter possíveis da espécie respectiva. Assim obtemos as visões 

intelectivas da Fenomenologia pura [...], cuja descrição é, portanto, uma ciência 

totalmente ideal, purificada de toda e qualquer “experiência”, isto é, de toda e 

qualquer posição de uma existência conjunta de uma existência real (HUSSERL, 

[1913] 2015, p. 342).5 

 

Ao operar a redução eidética Husserl quer rejeitar posições empíricas colocadas pelas 

ciências particulares para mais adiante retomar o Ser segundo uma ontologia pura que não 

diz sobre a concretude de seres existentes, quer seja a partir desta ou daquela área do saber 

humano. Ao contrário, é preciso investigar a generalidade de espécies puras na estrutura 

formal do Ser a partir de vivências imanentes da consciência mesma e não da psicologia. 

Num primeiro momento tais vivências atuam como base de sustentação material, porém sem 

nenhuma posição factual, tanto o é que para Husserl tanto uma vivência de fantasia quanto 

uma lembrança concreta que não existe mais enquanto fatos servem para se extrair aquilo 

                                                           
5 Faz-se necessário ressaltar que esta passagem supracitada corresponde aos acréscimos inseridos por Husserl 

na segunda edição da obra, em meados de 1913. Conforme já fora esclarecido anteriormente em Moura (Cf. 

1989, p. 130), tais acréscimos se fizeram necessários por Husserl por causa das influências da filosofia 

transcendental em seu pensamento, vindas à luz em Ideias I (a partir de 1913). Mesmo assim as Investigações 

Lógicas não foram desfiguradas de seu caráter propício.  
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não se vê e não se pega, mas, no entanto é universalmente válido e necessário, a essência. A 

questão é que se quer deixar ver uma ciência de essências e não de fatos.   

 Veja que a passagem se dá quando o método da fenomenologia deixa de ser dedução 

empírico-real [reell] das vivências flutuantes, que, por sua vez, descansam sobre os atos 

fundantes e passam à intuição pura eidética. Dizemos de uma flutuação porque até então 

parece que a fenomenologia enquanto descritiva ainda parecia estar suspensa entre um 

terreno que já era de sua propriedade, mas que ainda prestava remissões à psicologia e, entre 

um outro solo que já não mais dependia de descrições psicológicas: as puras ideias de 

essências. E que, todavia, ainda não era a redução transcendental (epoché). Em Investigações 

é possível notar essa bilateralidade da fenomenologia.  

Por fim agora, o que era internamente experienciado será internamente intuído, ou 

seja, na imanência da consciência vivida as coisas intencionadas, – o para que do ato da 

consciência está direcionado, lembrando que consciência é sempre consciência de alguma 

coisa – está voltada não mais para a experiência psíquica, mas, sim para entendimento puro. 

Intuir é ver com os olhos do entendimento e não com os olhos dos sentidos. Pela intuição, 

segundo Husserl, a consciência desempenha uma atenção que “se inserem na unidade do ato 

global, atos consistindo em intuições que tornam evidentes ou ilustram, ou que [...] reclamam 

para si próprios em diversas maneiras o “interesse” dominante (ibidem, p. 348). Tal interesse 

se constitui sobre a visão intuitiva da intenção para tal e tal objeto, que por sua vez poderá 

se subdividir em tantas e tantas partes de atos, conforma elucidamos acima. Assim, o papel 

da intuição é garantir a objetividade da consciência em sintetizar os diversos conteúdos de 

vivências garantindo que nada se perca do sentido intencionado, ou seja, sobre um objeto 

intencionado, aquilo que é o significado, do qual se predica x e y conteúdos, deverá estar 

dirigido ideativamente o significante, a consciência movida em intuição, pela qual se faz 

encontrar conteúdos e objeto respectivos segundo o modo de essências. A intuição, por fim 

é evidenciadora de que tal significante pertence a tal significado, ou, que esta expressão 

copertence aquele ele ato que por sua vez se diz do conteúdo deste objeto; ela organiza 

objetivamente os atos em enlaces, como diz Husserl, que “produz efetivamente um ato 

global unitário” (ibidem, p. 348). Faz-se notar, pois, com tudo isso, que nos 

 

deparamos com uma ciência, cuja amplitude os contemporâneos ainda não 

imaginam, e que, apesar de ciência da consciência, não é psicologia :– deparamos 

com a Fenomenologia da consciência, oposta à Ciência natural da consciência. 

Como não há de tratar-se de uma equivocação casual, é de esperar de antemão que 

a Fenomenologia e a Psicologia devem estar próximas uma da outra, referindo-se 

ambas à consciência, embora de modos diversos e em “orientação” diversa, 

podendo dizer-se que à Psicologia interessa a “consciência empírica”, a 
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consciência na orientação empírica como algo de existente na continuidade da 

Natureza, ao passo que à Fenomenologia interessa a consciência “pura”, isto é, a 

consciência na orientação fenomenológica (HUSSERL, [1910] 1965, p. 19-20). 

 

Os intentos de uma fenomenologia que se funda como ciência universal de colocação 

do Ser aparecente das coisas à consciência purificada é o que pretendemos ainda levar a 

próximas sessões de nossa pesquisa e que aqui não serão esgotadas. 
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Abstract. The prevention of environmental disasters related to landslides in the 

urban perimeter avoids loss of life and financial losses. Thus, this study aims to 

identify landslide areas based on the slope of the relief in 4 administrative 

municipalities in the northwest region of Minas Gerais. Thus, data from the 

TOPODATA portal (INPE) were used and worked on QGIS. No erosion risk areas 

were observed, as the municipalities studied have a higher percentage of areas 

with very low risk for landslide erosion, presenting the following percentage: 

Arinos (91.40%), Buritis (95.73%) , Chapada Gaúcha (99.08%) and Formoso 

(76.54%). 

Keywords: SRTM. Slope. Socio-environmental disasters 

 

Resumo. A prevenção de desastres ambientais relacionados aos deslizamentos de 

massa de solo no perímetro urbano evita a perdas de vidas e prejuízos 

financeiros. Com isso, o presente estudo tem por objetivo a identificação de áreas 

de risco de deslizamento de solo com base na declividade do relevo em 4 

municípios localizados na região noroeste de Minas Gerais. Assim, foram 

utilizados dados de declividade do portal TOPODATA (INPE) e processados no 

QGIS. Não foram observadas áreas de risco de erosão pois os municípios 

estudados possuem maior percentual de áreas com risco muito fraco para a 

erosão do tipo deslizamento de solo, apresentando as seguintes porcentagens: 

Arinos (91,40 %), Buritis (95,73 %), Chapada Gaúcha (99,08 %) e Formoso 

(76,54 %).  

Palavras-chave: SRTM. Declividade. Desastres socioambientais.  
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1. Introdução 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN, 

2020) evidencia que os movimentos de massa de solo (deslizamento, escorregamento, 

ruptura de talude e queda de barreiras), enxurradas, tornados e trombas d’água, 

inundações e secas são os principais tipos de ameaças naturais no Brasil. Embora a 

maioria das ameaças naturais com risco de desastres estejam relacionados aos fatores 

climáticos ou meteorológicos, os quais se melhor compreendido pode-se minimizar 

seus impactos (BRASIL, 2013). 

Um dos principais desastres ambientais e forma de degradação do solo no 

perímetro urbano consiste no deslizamento de massa de solo, definido como os 

movimentos de decida de solos e rochas influenciados pela gravidade e intensificados 

pela ação da água, popularmente conhecidos como deslizamentos, escorregamentos, 

ruptura de talude e queda de barreiras (CMADEN, 2020). Para Pinto, Magdalena e 

Beati (2019), a atuação dos órgãos públicos apresenta uma fiscalização ineficiente e a 

falta de conscientização da população acerca da construção de moradias em áreas de 

risco de deslizamento de solo são os principais desafios para a prevenção do desastre. 

A identificação dos processos erosivos, sua caraterização e mensuração 

necessitam de conhecimento técnico e multidisciplinar, uma base de dados sobre 

aspectos sociais e econômicos da ocupação espacial, aspectos climatológicos e 

características físicas, químicas e biológicas do solo. Assim, a incidência de chuvas, 

classificação pedológicas, morfologia e adoção de atividades preservacionistas são 

tópicos essenciais para a prevenção de desastres ambientais e uso e ocupação de forma 

ordenada (CARVALHO et al., 2019; CPED, 2013). 

Com isso, o objetivo desse trabalho consistiu em identificar áreas com 

potenciais riscos de erosão do tipo deslizamento de massa de solo no perímetro urbano 

de 4 municípios localizados na região noroeste do estado de Minas Gerais, Brasil com o 

uso de SIG. 

2. Materiais e métodos 

A área de estudo consiste no perímetro urbano de 4 municípios localizados no noroeste 

de Minas Gerais, Brasil, cuja delimitação da unidade da federação (MG), sedes e 

limites municipais foram obtidos na Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA, 2020) no formato 

Shapefile. Os municípios utilizados no estudo são: Buritis, Formoso, Arinos e Chapada 

Gaúcha, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Municípios estudados. 

Para avaliar as áreas de risco de erosão e deslizamento de massa de solo foram 

utilizados os dados do projeto TOPODATA - Banco de Dados Geomorfométricos do 

Brasil da Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Esta informação de declividade encontra-se estruturada em 

quadrículas no formato GeoTiff (raster), com pixel de resolução de 30 por 30 m 

expressos em porcentagem (%) e referenciados em Datum WGS 84 (INPE, 2020). 

Para realizar o processamento das imagens, conversão para arquivos vetoriais e 

geração de mapas foi utilizado o programa QGIS 3.10.5, um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de código aberto licenciado segundo a Licença Pública Geral GNU 

(QGIS, 2020).  

As imagens de declividade obtidas pelo portal TOPODATA foram reprojetadas 

no QGIS para o DATUM SIRGAS 2000 Fuso 23 Sul, código 31.983 definido pela 

European Petroleum Survey Group (EPSG). Desse modo, a simbologia contendo essa 

camada foi alterada para banda simples falsa-cor, com gradiente de cor espectral, 

adotando os intervalos de declividade em função dos riscos de processos erosivos e 

escorregamentos de solo proposto por Ross (1994) e expressos na Tabela 1. 

Tabela 1. Classes de declividade em função dos riscos de erosão e escorregamentos de solo. 

Declividade (%) Categorias Hierárquicas 

0 - 6 Muito Fraca 

6 - 12 Fraca 

12 - 20 Média 

20 - 30 Forte 

> 30 Muito Forte 

Uma vez que o objeto de estudo foi o perímetro urbano dos munícipios, foi 

criado um arquivo vetorial no formato Shapefile (SHP) do tipo ponto para localizar a 

sede municipal. A partir dessa camada, utilizou-se a ferramenta Buffer para criar um 
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círculo com raio variando de 2 km da referida sede para os municípios Arinos, Chapada 

Gaúcha e Formoso e 4 km para sede de Buritis. A distância do raio adotada englobou o 

perímetro urbanizado, loteamentos em construção, áreas de expansão urbana, 

identificadas por meio das imagens do Google Earth. 

Após a reprojeção e alteração da simbologia da camada raster e criação do 

arquivo vetorial da área de interesse, foi realizada a poligonização da camada raster 

contendo a declividade, transforando para um arquivo vetorial tipo Shapefile, 

permitindo o cálculo de áreas com os intervalos de declividades predefinidas. Em 

seguida, foram utilizados todos os polígonos contendo a declividade que intersecionam 

e estão em contato com a camada máscara da área de interesse, o círculo com raio de 2 

e 4 km. 

Por fim, as áreas de riscos de erosão do tipo deslizamento de massa de solo 

foram classificadas como os locais que possuem declividade superior a 20% de 

inclinação, conforme proposto por Ross (1994).  

3. Resultados e discussão 

Os municípios estudados não apresentaram áreas de risco de deslizamento de massa de 

solo, a Figura 2 e Tabela 2 demonstram a declividade na área de estudo nos municípios 

mencionados. 

 

Figura 2 - Municípios estudados 
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Tabela 2. Classes de declividade em função dos riscos de erosão e escorregamentos de 

solo. 

Cálculo de áreas (ha) nas classes de declividade 

Município 0 - 6 % 6 - 12% 12 - 20 % 20 - 30 % > 30 % 
Área de 

estudo 

Arinos 1143,78 107,60 0,09 0 0 1251,47 

Buritis 4792,14 209,78 3,98 0 0 5005,90 

Chapada Gaúcha 1239,89 11,58 0 0 0 1251,47 

Formoso 957,82 292,73 0,92 0 0 1251,47 

 

Todos os municípios estudados apresentaram maior percentual de áreas com 

risco muito fraco para a erosão e deslizamento de solo (0 a 6% de declividade) em 

relação a área de estudo: Arinos (91,40%), Buritis (95,73%), Chapada Gaúcha (99,08%) 

e Formoso (76,54%). As caraterísticas do relevo na região estudada, 

predominantemente plana (0 a 2 %) e suave ondulada (2 a 5 %) (INCRA, 2007), 

evidencia a ausência de áreas de risco no perímetro urbano dos municípios estudados. 

Conforme dados do compartimento do relevo de Minas Gerais apresentado por 

SISEMA  2020, os municípios mencionados estão localizados em Patamares com 

crátons neoproterozóicos - planaltos residuais, chapadas e depressões interplanáltica 

(JANSEN; PEREIRA, 2014), Chapadas - bacias e coberturas sedimentares fanerozóicas 

e Planícies - depósitos sedimentares quaternários. 

De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2020), os 

municípios de Arinos e Buritis apresentam precipitação média anual de 1.200 a 1.300 

mm enquanto Chapada Gaúcha e Formoso possuem média de 1.100 a 1.200 mm. A 

quantidade e intensidade de chuva na região desempenha papel fundamental para os 

aspectos pedológicos e a ocorrência de deslizamento do solo.  

Logo, a baixa declividade e precipitação média anual das regiões estudadas 

permitem a conclusão de que os aspectos físicos do solo (relevo e declividade) e 

aspectos climático e meteorológicos (precipitação média anual, intensidade e duração 

de chuvas) são os principais aspectos para a ausência de áreas de risco nos municípios 

estudados. 
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 Os produtos de genes NLRs (Nucleotide-binding leucine-rich repeat) são 

responsáveis por reconhecer proteínas de avirulência (Avr) de fitopatógenos, 

desencadeando respostas de defesa específica. A identificação destes genes em genomas 

vegetais é um desafio devido à sua baixa expressão em tecidos não infectados e 

distribuição genômica repetida e agrupada. O NLR-Annotator é uma ferramenta para 

identificação de loci NLR, in sílico, e que independe do suporte de dados de transcrição. 

O objetivo deste trabalho foi identificar loci NLR nos genomas de C. arabica, C. 

canephora e C. eugenioides utilizando a ferramenta NLR-annotator. Para isso, os 

genomas das três espécies foram cortados em fragmentos sobrepostos e, em seguida, as 

sequências nucleotídicas de cada fragmento foram traduzidos nos seis quadros de leitura 

para identificação de motivos proteicos preestabelecidos. Posteriormente, o NLR-

Annotator integrou os dados de todos os fragmentos, avaliou as posições e combinações 

de motivos, gerando uma lista de loci associados à NLRs. Foram identificados 1311 loci 

não redundantes para C. arabica, 927 para C. canephora e 1079 para C. eugenioides. O 

número de loci completos encontrados para as referidas espécies foram 807, 562 e 695, 

respectivamente. Os cromossomos 3 e 11 abrigam o maior número de loci identificados, 

incluindo completos, completos (pseudogenes), parcial e parcial (pseudogene), em todas 

as espécies avaliadas, sendo que para C. arabica esses cromossomos são oriundos de C. 

canephora e C. eugenioides, respectivamente. O número de loci em sequências não 

mapeadas para o genoma de referência de C. canephora, representam 39,7%, número 

significativamente superior do que aqueles encontrados para C. eugenioides (12,5%) e 

C. arabica (2,6%). Estes resultados fornecerão subsídios para estudos de relações 

funcionais e evolutivas dos NLR nas espécies avaliadas, além de contribuir para o maior 

emprego desses genes no melhoramento do café contra fitopatógenos. 
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O morcego está cada vez mais presente no meio urbano, e com isso o 

entendimento sobre o seu papel na ecologia das doenças zoonóticas, especialmente 

como portador de patógenos, é importante para a determinação de medidas preventivas 

considerando o contexto da Saúde Única. Com isso, o objetivo deste estudo foi verificar 

a ocorrência de patógenos bacterianos, por meio da técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase, em morcegos capturados em quatro regiões do município de Montes Claros 

- MG, no período de abril de 2014 a abril de 2015. Foram capturados 1.100 morcegos, 

dos quais foram coletadas informações como espécie, sexo e hábito alimentar. Após a 

identificação, até cinco indivíduos por captura foram selecionados aleatoriamente para 

compor a amostragem, totalizando 247 espécimes. Destes, 196 indivíduos foram 

utilizados no presente estudo para investigar a presença de Brucella spp., Leptospira 

spp. e Salmonella spp., em amostras de sangue, baço e fígado. A extração do DNA foi 

realizada com o “PureLink ™ Genomic DNA Mini Kit” (Invitrogen®). Os genes 

pesquisados foram bscp31 para Brucella spp., rrs (16S rRNA) e lipL32 para Leptospira 

spp., e ompC para Salmonella spp. Entre os morcegos pesquisados, 1,02% eram da 

família Molossidae, 8,16% Vespertilionidae, 90,82% Phyllostomidae; 62,25% eram do 

macho e 37,75% fêmeas; 72,96% frugívoros, 11,22% nectarívoros, 9,70% insetívoros e 

6,12% hematófagos. O DNA de Brucella spp. e Leptospira spp. não foi detectado em 

nenhuma das amostras analisadas, porém Salmonella spp., foi detectada em uma 

amostra de sangue de um morcego fêmea insetívora, espécie Lasiurus blossevilli, 

capturada no bairro urbanizado. Os resultados sugerem um papel de morcegos de 

Montes Claros como carreadores de Salmonella spp., apesar da baixa prevalência 

observada (0,5%). Mais estudos são necessários para elucidar a importância dos 

morcegos como potenciais transmissores de Salmonella spp. no Brasil, uma vez que 

esta é uma importante enfermidade de manifestação entérica ou sistêmica que pode 

afetar seres humanos, animais domésticos e também répteis, anfíbios e peixes. 
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Staphylococcus coagulase negativo (CoNS) é um grupo heterogêneo de agentes que 

apresentam importância na etiologia das mastites em bovinos, e devido ao potencial 

zoonótico de algumas espécies, apresentam impacto saúde pública. Métodos de 

identificação convencionais de micro-organismos se baseiam em testes bioquímicos, 

são em geral demorados e pouco discriminatórios. Novas tecnologias têm sido 

desenvolvidas com o objetivo de identificar os micro-organismos de forma rápida e 

segura. A Dessorção a Laser Assistida por Matriz em Tempo de Voo (MALDI-TOF), 

pode ser utilizada com grande eficácia no diagnóstico dos micro-organismos, tendo 

grande aplicabilidade tanto na medicina humana como animal. Diante disso, o presente 

estudo teve como objetivo identificar 123 isolados de CoNS proveniente de leite de 

vacas leiteiras com mastite do Sul de Minas Gerais, por meio da técnica de MALDI-

TOF. Entre os isolados, foram identificadas oito espécies diferentes de CoNS. A espécie 

mais frequente foi Staphylococcus chromogenes (88/123; 71,55%), seguida de S. hyicus 

(9/123; 7,32%), S. aureus (6/123; 4,88%), S. epidermidis (6/123; 4,88%), S. 

haemolyticus (5/123; 4,06%), S. warneri (5/123; 3,25%), S. simulans (4/123; 3,25%) e 

S. saprophyticus (1/123; 0,81%). Neste estudo, 6 isolados (4,88%) foram identificados 

como S. aureus que geralmente apresenta reação positiva no teste da coagulase, 

classificados como Staphylococcus coagulase positiva (CoPS). A capacidade de 

coagular o plasma está relacionada com a virulência fica a dúvida se estes isolados 

seriam menos virulentos que os convencionais (CoPS). A técnica MALDI- TOF 

demonstrou ser uma ferramenta eficaz na caracterização de espécies envolvidas nas 

infecções causadas por mastite. Além disso, com base na prevalência de espécies de 

CoNS isoladas de mastite, S. chromogenes foi a espécie mais frequente. 
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A relação da mastite com a reprodução ganhou relevância na última década, uma vez que 

tanto a inflamação quanto a eficiência reprodutiva estão listadas entre os principais fatores 

associados à rentabilidade da produção leiteira. Embora a mastite ovina seja uma 

enfermidade conhecida em todo o mundo, seu impacto sobre o desempenho reprodutivo 

ainda é pouco conhecido. Com o objetivo de relacionar a manifestação do estro com a 

ocorrência de mastite subclínica (MS) no pós-parto, 87 ovelhas Lacaune foram 

acompanhadas por 60 dias. A variável resposta de interesse considerada foi o risco de 

manifestação de estro até 60 dias após o parto. O diagnóstico de MS foi realizado aos 5, 

20, 35 e 50 dias após o parto e em cada momento de avaliação foi construído um modelo 

para estabelecer a associação entre o diagnóstico da mastite e o risco de manifestação de 

estro por análise de sobrevivência.  O estro foi identificado em 50 animais e os demais 

foram considerados como dados censurados. De todas as covariáveis que foram 

introduzidas para avaliação do efeito da MS sobre o risco de manifestação de estro, 

destacaram-se três que foram significativas: número de cordeiros viáveis, peso ao parto, 

tipo de parto. O diagnóstico da MS nos dias 5 e 20 após o parto foi relacionado ao maior 

risco de manifestação de estro. Ovelhas que não tiveram cordeiros viáveis nos dias 5 e 20 

após o parto apresentaram maior risco de manifestação de estro do que ovelhas que 

tiveram cordeiros viáveis. Nenhuma covariável foi significativa na análise de 

sobrevivência para MS diagnosticada no 35º dia após o parto; ainda assim, ovelhas com 

MS apresentaram risco aumentado de manifestação de estro. A função de sobrevivência 

no 50º dia após o parto foi avaliada considerando as covariáveis peso da ovelha ao parto 

e tipo de parto (simples ou gemelar). O peso ao parto foi fixado em 50 kg para as 

comparações. Ovelhas com partos gemelares apresentaram risco reduzido de 

manifestação de estro. Aquelas que tiveram MS apresentaram risco aumentado de 

manifestação de estro.  Conclui-se que independente do momento de ocorrência, a MS 

pós-parto está relacionada ao maior risco de manifestação de estro. A presença do 

cordeiro nos primeiros 20 dias pós-parto e a ocorrência de partos gemelares no 50º dia 

pós-parto reduz o risco de manifestação de estro.  
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 A mineração é uma importante fonte de renda para o Brasil, porém, essa 

atividade apresenta um alto potencial de degradação ambiental. O rompimento da 

barragem de rejeitos de Fundão, que aconteceu em 2015 no município de Mariana-MG, 

causou impactos no ecossistema ao longo da bacia do Rio Doce. Os solos que foram 

contaminados pelo rejeito tiveram suas características físico-químicas modificadas. 

Dentre as características avaliadas nesses solos, estão os baixos teores de 

macronutrientes, como o nitrogênio. O milho é um dos principais produtos agrícolas do 

Brasil, e com o objetivo de avaliar o desempenho dessa cultura sob as condições 

apresentadas, diferentes fontes de adubação nitrogenada foram testadas. Para tanto, 

sementes de milho (cv. Lavrador) foram semeadas em vasos de 1 litro contendo solo 

contaminado pelo rejeito e areia (3:1). Foram testados 4 tratamentos com 7 repetições. 

A adubação foi realizada na dose recomendada de 100 kg ha-1, com: sulfato de amônio 

(T1), nitrato de cálcio (T2), nitrato de amônio (T3) e sem adubação (T4). A avaliação 

foi feita 29 dias após a semeadura (DAS) nos parâmetros de altura da parte aérea, 

diâmetro do caule e número de folhas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância e comparação de médias pelo teste Scott-Knott (p<0,05). O T2 apresentou 

estatisticamente os maiores valores de altura de parte aérea e diâmetro do caule (10 cm 

e 5 mm respectivamente). T1 e T2 não apresentaram diferença significativa entre si para 

número de folhas (5,7 e 5,6 respectivamente), mas apresentaram valores 

estatisticamente maiores do que T3 e T4. T1 mostrou maiores valores de comprimento 

de raiz, (27,5 cm). A partir desses resultados, concluiu-se que a adubação a base de 

nitrato induziu melhores respostas no crescimento de parte aérea, enquanto que a fonte 

amoniacal induziu maior crescimento radicular. Uma proporção mais adequada entre as 

fontes nitrogenadas se mostra necessária para que as plantas de milho cultivadas nesse 

tipo de solo consigam atingir o seu potencial máximo de crescimento e produtividade. 
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 No sistema de produção intensiva, os peixes estão mais susceptíveis a lesões 

diversas e estas servem como porta de entrada para agentes patogênicos, ocasionando 

perda econômica. A modificação da dieta de animais lesionados pode proporcionar uma 

nutrição adequada e desempenhar um papel no retorno à homeostase. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito da suplementação de diferentes fontes de ácidos graxos, ω3 

e ω6, sobre os parâmetros hematológicos em Oreochromis niloticus. Foram utilizados 

144 peixes, alojados em 36 aquários de 12L em um delineamento inteiramente 

casualizado. Os animais foram alimentados com três dietas experimentais, variando 

apenas as fontes de óleos, sendo estes óleos de peixe, linhaça e milho. Os peixes foram 

lesionados através de um bisturi Punch e foram avaliados o número de eritrócitos, o 

volume corpuscular médio (VCM), a glicose, o hematócrito e a proteína plasmática. Os 

grupos suplementados com óleo de linhaça apresentaram um menor nível de glicose 

sanguínea quando comparados aos tratamentos com óleos de peixe e milho. Não foram 

observadas diferenças significativas para os demais parâmetros hematológicos 

avaliados. Sugere-se que o óleo de linhaça pode ser benéfico no processo de reparo de 

feridas, uma vez que diminui a liberação de glicose, atenua o estresse e impede uma 

exacerbada resposta imunológica. 
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Em etapas iniciais de programas de melhoramento muitas progênies precisam 

ser avaliadas, entretanto, devido às limitações em área experimental ou recursos 

disponíveis, torna-se impraticável avaliar experimentos com base no número de 

repetições, progênies e quantidade de plantas por parcelas que são desejáveis pelos 

melhoristas. Diante do exposto, objetiva-se com esse trabalho avaliar a influência do 

tipo de parcela, planta individual ou em linhas, na seleção de clones de Urochloa 

ruziziensis, quanto a parâmetros genéticos e de precisão experimental, assim como 

inferir sobre o número ideal de repetições para realizar a seleção de genótipos em 

experimentos com parcelas de planta individual. Os experimentos de parcelas de plantas 

individuais e em linhas serão conduzidos simultaneamente e constituídos de 18 

genótipos. Ambos serão instalados nas cidades de Lavras e Coronel Pacheco, no estado 

de Minas Gerais. O experimento de parcelas em linhas consistirá em oito plantas 

distribuídas em duas linhas de 2,1 m de comprimento cada, com espaçamento de 0,7 m 

entre plantas e 1,4 m entre parcelas. O delineamento experimental será em alfa-látice 6 

x 3 com 3 repetições. O experimento de plantas individuais será instalado em 

delineamento de blocos completos com 24 repetições, e espaçamento entre parcelas de 

1,4 m. Serão mensurados os seguintes caracteres nos cortes de avaliação: notas de vigor 

da parte aérea da planta (1- muito ruim e 5- muito bom); altura de planta (AP); produção 

de massa verde (PMV); produção de matéria seca (PMS) e capacidade de rebrota (REB). 

As análises estatísticas serão realizadas via abordagem de modelos mistos. Serão 

estimados: i. herdabilidade; ii. coeficiente de variação experimental; iii. acurácia 

seletiva; iv. correlações de Spearman; v. índice de coincidência e vi. ganho genético 

relativo, com a finalidade de se inferir sobre a precisão experimental, confiabilidade na 

seleção, correspondência classificatória e ganhos obtidos com a seleção para cada tipo 

de parcela, bem como determinar o número ideal de repetições em experimentos de 

parcelas de plantas individuais. 
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      A terceira introdução de um coronavírus virulento na sociedade humana no século 

XXI, foi marcada pelo súbito surto do novo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2), em 

Wuhan, China, que rapidamente se transformou em uma pandemia, afetando não apenas 

o sistema de saúde, mas também a economia global. Diante de uma doença nova e de sua 

gama de manifestações clínicas, que podem variar de leves à críticas, faz-se necessário o 

conhecimento dos indicadores clínicos e laboratoriais que influenciam no prognóstico da 

doença. Dessa forma, este estudo será conduzido através da avaliação de prontuários de 

pacientes internados em instituições hospitalares e que foram positivos ao exame de RT-

PCR para covid-19 e por meio do acompanhamento sorológico desses pacientes pós-cura, 

com o intuito de traçar uma cinética de titulação de anticorpos pós infecção. Serão 

coletados dados de prontuário relacionados à anamnese (história patológica pregressa, 

hábitos de vida e comorbidades associadas) e evolução clínica, através de roteiro de coleta 

previamente estabelecido. A análise sorológica será realizada por meio do teste Elisa em 

até 180 dias pós infecção em todos os pacientes selecionados na análise de prontuários e 

consistirá na coleta de sangue quinzenal mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).   
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Em 31 de dezembro de 2019, um novo coronavirus, denominado Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS-COV-2) de etiologia desconhecida se espalhou na cidade de 

Wuhan, na província de Hubei na China. SARS-Cov-2 chamado de doença coronavirus 

(COVID-19) é transmitido por vias respiratórias por pequenas gotículas que se 

dispersam um ou dois metros ao falar, tossir ou espirrar. A presença de COVID-19 pode 

manifestar ou não, e quando se manifesta os sintomas são, febre, tosse seca, dispneia, 

dor torácica, fadiga e mialgia, e outros sintomas menos comuns. Para se controlar o 

vírus, deve-se se manter em isolamento e quarentena. Os diagnósticos são feitos por 

testes rápidos e PCR. O tratamento é administrado para melhorar os sintomas, e em 

casos graves, cuidados de suporte, com oxigenação e ventilação mecânica. Até agora 

não se tem um tratamento antiviral ou uma vacina aprovada. Os casos e os óbitos estão 

em uma curva crescente. Com a grande importância dessa pandemia que estamos 

vivendo no momento, com tão pouco tempo, é necessário entender a dinâmica dessa 

infecção, os grupos vulneráveis e qual sua relação dessa alta letalidade aqui no município 

de Lavras-MG. Assim, o principal objetivo desse trabalho que será realizado no 

município de Lavras-MG é avaliar e monitorar por indicadores, que são o Doubling Time 

(DT), que é o tempo médio para dobrar o número de casos da COVID-19, usando a 

média de incidência dos últimos cinco dias. E o outro indicador, que é o número de 

reprodução efetivo (RT), da COVID-19, usando a média de incidência dos sete dias. O 

RT indica o número de casos secundários produzidos por um único individuo infectado 

em uma população totalmente susceptível e assim podemos determinar se está pandemia 

está crescendo fora do controle ou não. Concluímos que dessa forma podemos 

identificar as zonas de maior risco de transmissão e subsidiar as ações da vigilância, 

monitoramento e controle da doença no município de Lavras-MG. 
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As plantas medicinais, vem sendo empregadas durante anos pela população por meio de 

chás, gargarejo e pomadas no tratamento de diversas enfermidades. Uma espécie 

bastante utilizada é Siparuna guianensis Aublet pertencente à família Siparunaceae que 

é considerada uma planta aromática; popularmente conhecida como “negramina” e 

“marinheiro”. Esta espécie pode ser utilizada para o tratamento de sinusite, reumatismo, 

enxaqueca e gripe, ainda como anti-inflamatória e diurética. Objetivou-se avaliar o 

índice de atividade antioxidante (IAA) in vitro dos extratos: aquoso e hidroetanólico das 

folhas de S. guianensis. Utilizou-se folhas coletadas no campus da Universidade Federal 

de Lavras. Os extratos aquoso e hidroetanólico foram preparados no Laboratório de 

Pós-colheita de Frutas e Hortaliças do DCA/UFLA. No preparo dos extratos foram 

utilizados 60 g de folhas secas pulverizadas + 600ml de água e/ou álcool 70º e levadas 

ao banho ultrassônico por 40 min à 25ºC. Para calcular o IAA foram utilizados os 

resultados de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo), sendo extratos que apresentam 

atividade antioxidante baixa quando IAA<0,5; moderada quando IAA entre 0,5 e 1,0; 

alto quando IAA entre 1,0 e 2,0 e muito alto quando IAA> 2,0. Os resultados indicaram 

que o extrato aquoso apresenta, em média, IAA de 6,37 e o extrato hidroetanólico IAA 

de 4,34, em média. Concluiu-se que independente do solvente utilizado os extratos das 

folhas de S. guianensis apresentaram o índice de atividade antioxidante muito alto. 
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 O tamanho do átrio esquerdo (AE) em gatos tem sido mensurado pelo diâmetro 

máximo no eixo longitudinal. Entretanto, a dimensão anteroposterior pode não ser 

representativa, uma vez que o remodelamento da câmara não ocorre de forma simétrica. 

Em seres humanos, o índice de esfericidade atrial (IS-AE) tem sido proposto como um 

novo método para descrever alterações anatômicas do AE, pois avalia as dimensões 

supero-inferior e médio-lateral. Até o momento, não há relatos da utilização dessa 

metodologia em gatos. Portanto, o objetivo desse trabalho é determinar o IS-AE em 

gatos saudáveis de diferentes faixas etárias. Foram avaliados 40 gatos clinicamente 

saudáveis, divididos em quatro grupos de acordo com a faixa etária estabelecida pela 

American Association of Feline Practitioners: G1 (filhotes de 0-6 meses), G2 (adultos 

jovens de 7 meses a 2 anos), G3 (adultos de 3 a 6 anos) e G4 (meia idade entre 7 a 10 

anos). Cada grupo contendo 10 animais. Esses gatos foram considerados saudáveis por 

meio de exames clínico, laboratorial, pressão arterial, eletrocardiograma e 

ecocardiograma. O índice de esfericidade atrial foi determinado em corte paraesternal 

esquerdo apical quatro câmaras pela razão entre os diâmetros transverso e longitudinal 

antes da abertura da valva mitral. Foram realizadas três mensurações em ciclos 

cardíacos distintos e obtida a média. A normalidade de distribuição dos dados foi 

avaliada pelo teste Shapiro-Wilk e a comparação dos grupos por Kruskal-Wallis com 

pós-teste de Dunn. A mediana de IS-AE de todos os gatos foi de 0,89 (0,83-0,94; 

percentil 25 e 75). Não houve diferença entre os grupos. Em seres humanos, quanto 

mais esférico, ou seja, quanto maior o IS-AE, maior o tamanho do AE e 

consequentemente pior o prognóstico. A mensuração do IS-AE é simples e rápida, 

podendo ser empregada de forma rotineira em exames ecocardiográficos de gatos, a fim 

de obter o tamanho da câmara com maior acurácia. Entretanto, mais estudos são 

necessários para determinar a aplicabilidade do método nas cardiomiopatias felinas. 
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 A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica com alta 

mortalidade, caracterizada por sinais clínicos debilitantes, disfunção cardíaca com 

ativação neuro-hormonal, aumento das pressões de enchimento e anormalidades 

ecocardiográficas. A causa mais comum de ICC em gatos são as cardiomiopatias 

levando a disfunção diastólica como principal alteração, e ao aumento da pressão de 

enchimento do ventrículo esquerdo (VE). A cardiomiopatia fenótipo não específico 

(CFNE) é aquela que não se enquadra adequadamente nas outras categorias de 

cardiomiopatias, sendo necessário descrever em detalhes a morfologia e função 

cardíaca. Foram utilizadas imagens ecocardiográficas de dois gatos atendidos no 

hospital veterinário da UFLA no ano de 2019, e para esse fim, foram utilizados os cortes 

paraesternal direito 4 câmaras e apical esquerdo 4 câmaras para obtenção dos índices 

preditores de ICC em um gato macho, 6 anos e 4,54 kg (animal 1) e outra gata fêmea, 6 

anos e 3,1 kg (animal 2), ambos sem raça definida. Foi mensurada a relação AE/Ao 

(valor de corte 1,96), diâmetro AE (valor de corte 18,5 mm), relação EAfus/E’A’fus (fus 

= fusionada, valor de corte 15,1) e classificação da função diastólica (valor de corte 

classe 3). Observou-se que o animal 1 tinha os seguintes valores: AE/Ao = 1,89; 

diâmetro AE = 14,3; EAfus/E’A’fus = 7,55 e função diastólica classe 3,0. Já o animal 2 

tinha AE/Ao = 1,97; diâmetro AE = 14,6; EAfus/E’A’fus = 12,71 e função diastólica 

classe 2,0. Esses achados são compatíveis com a fase assintomática da doença onde 

ainda não foi observado o desenvolvimento de ICC. No animal 1 todos os valores 

obtidos estavam dentro do esperado para animais assintomáticos, já o animal 2 

apresentava uma relação AE/Ao superior a 1,96 demonstrando evolução clínica da 

doença. Por isso, o acompanhamento desses índices são de extrema importância para 

uma intervenção terapêutica precoce ao desenvolvimento dos sinais clínicos de ICC. 
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Materiais com alto teor de lignina possuem potencial para ser usado como aditivos para 

melhorar a resistência e a durabilidade de briquetes. Portanto, o objetivo do estudo foi 

avaliar a influência da adição de lignina kraft nas qualidades físico-mecânicas de 

briquetes produzidos com casca de café. As proporções de lignina kraft foram: 10%, 

20% e 50%, em relação a massa de casca de café. A briquetagem das misturas foi 

realizada com temperatura de 120°C e pressão de 15 MPa por 15 minutos. Após a 

compactação, os briquetes foram mantidos em câmara climatizada à temperatura de 

22±2°C e umidade relativa do ar de 60±5 %. Foram determinadas as propriedades 

físico-mecânicas, como densidade aparente e resistência à compressão. 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 evidenciaram a influência da adição de 

lignina kraft na densidade aparente e na resistência a compressão diametral, no qual 

houve diferença estatística significativa entre todos os tratamentos. A adição de 50% de 

lignina kraft resultou em maiores valores de densidade aparente (1,13 g/cm³) e 

resistência a compressão diametral (1.646 kPA). A adição de 20% e 50% de lignina 

kraft contribuiu para o aumento da densidade aparente dos briquetes, o aumento 

observado foi de aproximadamente 8,70% e 22,83%, respectivamente, em relação aos 

briquetes produzidos com 10% de lignina (0,92 g/cm³). Já, a variação percentual da 

resistência mecânica dos briquetes produzidos com 20% e 50% de lignina aumentou 

82,96% e 419,24%, respectivamente, em comparação com os briquetes produzidos com 

10% de lignina (317 kPA). Conclui-se que o acréscimo de lignina, possivelmente, 

promoveu ligações mais fortes entre partículas e reduziu a presença de espaços vazios o 

que, consequentemente proporcionou briquetes mais resistentes e mais densos. 
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O ciclo reprodutivo da tilápia do Nilo é um entrave para os programas de 

melhoramento genético da espécie, visto que a mesma possui desova parcelada. 

Sabendo que a fisiologia reprodutiva da tilápia é influenciada por  estímulos ambientais, 

objetivou- se avaliar a influência de diferentes cores de luz sobre índice 

gonadossomático (IGS) a fim de possibilitar a sincronização. Foram utilizadas 192 

matrizes, distribuídas em 16 caixas de polietileno de 500L em sistema de recirculação 

com temperatura controlada. O delineamento utilizado foi o DIC, em esquema fatorial 

4x4. Os tratamentos foram constituídos por 4 cores de luz (azul, verde, vermelha e 

branca) e 4 intervalos de avaliação de exposição a luz (14, 21, 28 e 35 dias). A variável 

analisada foi o índice gonadossomático (IGS= Peso da gônada/ peso corporal). Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise de variancia (ANOVA) a nível de 

significancia de 5% por intermédio do pacote estatístico SAS
®
. Diferenças significativas 

não foram observadas nas cores avaliadas. Porém, foram observadas diferenças no valor 

do IGS nos intervalos avaliados, sendo  maior aos 21 dias. Sabe-se que o índice 

gonadossomático (IGS) é um indicador do ciclo reprodutivo de peixes, visto que  a 

maturação das células reprodutivas ocorre paralelamente ao aumento do peso das 

gônadas. Portanto, pode-se concluir que embora as cores utlizadas não tenham 

influenciado no ciclo reprodutivo da tilápia, o tempo de avaliação é um indicativo de  

que as mesmas estariam aptas a reprodução em ciclos de 21 dias. 
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 A estabilidade oxidativa de uma molécula está diretamente relacionada com sua 

atividade antioxidante, que por sua vez depende da estrutura química do composto. Os 

objetivos do trabalho foram avaliar a influência da estrutura química na estabilidade 

oxidativa do eugenol e seus derivados em óleo de girassol pelo método Rancimat. Nesse 

método, o ar é conduzido por meio da amostra a uma temperatura constante, acelerando 

o processo de oxidação lipídica. A estabilidade oxidativa é determinada, pelo tempo de 

indução (tempo para se atingir índice de rancidez detectável). O tempo de indução do 

óleo de girassol (4,88 ± 0,01 h) aumentou para 8,74 ± 0,02 h e 5,54 ± 0,04 h com a 

adição de eugenol e metil eugenol, respectivamente e diminuiu para 3,75 ± 0,11 h após a 

adição de acetato de eugenila. Ésteres metílicos possuem alta reatividade oxidativa, o 

que pode ter contribuído para a diminuição do tempo de indução para o acetato de 

eugenila. O eugenol apresentou maior estabilidade oxidativa comparado com o metil 

eugenol, isso pode ser atribuído a hidroxila fenólica que ajuda a estabilizar o óleo de 

girassol por doação de átomos de hidrogênio. O aumento no tempo de indução do óleo 

vegetal após a adição de uma substância, indica proteção oxidativa e indiretamente 

efeito antioxidante, assim observa-se que o eugenol é um antioxidante mais potente que 

o metil eugenol. Da mesma forma, é possível inferir que a diminuição no tempo de 

indução do óleo vegetal pela adição de uma substância é indicativo de efeito pró-

oxidante, como no caso do acetato de eugenila. Assim, verifica-se que as diferenças 

estruturais do eugenol e seus derivados influenciam significativamente na estabilidade 

oxidativa e no potencial antioxidante dessas moléculas. 
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O café é uma das bebidas mais populares do mundo, e mudanças na produção, 

processamento, comercialização, valorização e cultura dos consumidores são 

perceptíveis. Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar como a informação pode 

influenciar a percepção sensorial dos consumidores em relação ao café especial. O fruto 

do café (Catuaí vermelho IAC-44) foi fermentado por 72 horas e seco em terreiro 

suspenso até atingir 11,5% de umidade. Quatro provadores treinados com certificação 

Q-Grader avaliaram a amostra seguindo o protocolo da Specialty Coffee Association 

(SCA). O mesmo café foi utilizado na análise sensorial com 101 consumidores. Duas 

sessões foram realizadas: 1) café sem nenhuma informação e 2) o mesmo café com 

informação (“Este é um café especial, de 85 pontos, obtido por fermentação 

espontânea”). O café foi considerado excelente (85,15 pontos) pelos provadores e bem 

aceito pelos consumidores (classificado entre “gostei moderadamente” e “gostei 

muito”). O teste Check-all-that-Aply (CATA) mostrou que os consumidores 

perceberam mais o sabor de caramelo quando o café foi apresentado sem informação. 

Entretanto, quando a informação foi adicionada ao mesmo café, o sabor cítrico e frutado 

foi mais perceptível. Dessa maneira, a informação pode influenciar as expectativas do 

consumidor, modificando sua percepção sensorial.  
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 A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial. É de grande 

relevância devido a sua alta prevalência em todo o mundo¹. Recentemente, fatores ligados à 

dieta têm sido investigados como capazes de alterar a saúde periodontal². O objetivo deste 

estudo foi avaliar a associação entre a ingestão de micronutrientes e fatores 

sóciodemográficos-comportamentais, como preditores da condição periodontal em adultos 

assistidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Os participantes (n = 450) foram 

selecionados por meio de amostragem probabilística por conglomerados, de maneira 

proporcional, entre diferentes Unidades de Saúde da Família, do município de Lavras -MG. 

As coletas de dados foram realizadas em único momento (estudo transversal), através de 

visitas domiciliares, no ano de 2019. Foram realizadas Anamnese Geral e Nutricional, 

aplicação de Questionário de Frequência Alimentar, Avaliação antropométrica e Avaliação 

Periodontal. As mensurações de profundidade de sondagem (PS) foram realizadas através 

do PSR (Periodontal Screening and Recording). Foi realizada uma análise de componentes 

principais e posteriormente, uma análise de cluster foi conduzida para identificar grupos de 

participantes com perfis semelhantes, de acordo com a condição periodontal. A prevalência 

de indivíduos, com pelo menos uma bolsa periodontal ≥ 4 mm, foi de 67,4%, sendo mais 

frequente no sexo masculino (73,7%). Os clusters caracterizaram que indivíduos com 

condição periodontal ruim (44,8%) eram mais velhos, apresentavam comorbidades, eram 

fumantes, com baixo consumo energético, tinham baixo nível educacional e apresentavam 

baixo consumo de N-3, fibras, Zn, K, Cu, vitamina C. Já os indivíduos com periodonto 

mais saudável (12%) eram jovens, com alto consumo energético, sem comorbidades, com 

maior escolaridade e maior consumo de N-3, fibras, Zn, cálcio, retinol e riboflavina. 

Concluiu-se que, principalmente, variações na ingestão de N-3, fibras e Zn, assim como 

fatores sócio-comportamentais como idade, sexo, consumo de fumo e álcool, nível 

educacional, renda e presença de comorbidades, estiveram associados à definição da 

condição periodontal de adultos usuários do sistema público de saúde. 

¹EKE, P. I. et al. Update on prevalence of periodontitis in adults in the United States: NHANES 2009 to 2012. 

Journal of Periodontology, [United States], v. 86, n. 5, p. 611–622, May 2015 

²DE OLIVEIRA SILVA, V.; PEREIRA, L. J.; MURATA, R. M. Oral microbe-host interactions: influence of β-

glucans on gene expression of inflammatory cytokines and metabolome profile. BMC Microbiology, v. 17, n. 53, p. 

1–9, mar. 2017.  
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 O ângulo microfibrilar – AMF exerce efeito sobre ampla faixa de propriedades da 

fibra e, consequentemente, da madeira que compõe. Porém, pouco se conhece sobre as 

alterações que ocorrem no AMF em função da variação da umidade da madeira. O 

objetivo deste trabalho foi estimar o AMF no ponto de saturação das fibras – PSF e a 12% 

de umidade. Foi utilizada a madeira de Dipteryx odorata (Aublet.) Willd, (cumaru). Para 

tal, três árvores de D. odorata foram abatidas para retirada de 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 medulla casca. Os AMF foram estimados pelo método da 

difração de raios X (DRX). O AMF médio foi igual a 9,0°. O ângulo microfibrilar 

estimado por DRX foi maior (10,5°) na madeira no ponto de saturação das fibras e menor 

(7,9°) na madeira a 12% de umidade. Essa faixa em que ocorreu a redução do AMF 

corresponde a faixa de utilização da madeira, e que provavelmente tal redução influencie 

em algumas propriedades da madeira como rigidez e contração. O ângulo microfibrilar 

aumentou da posição 0% até a posição 100% da altura comercial. Para a variação medula-

casca, não se observou comportamento uniforme do AMF.  
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Palavras-chave: Bambu, propagação in vitro, multiplicação in vitro. 

Link para o Pitch: https://youtu.be/709WgyyLAuc   

 Bambusa vulgaris é uma espécie de bambu com diversas aplicações, entre elas 

estão: a utilização artesanal, o uso na construção civil, a confecção de papel e celulose, a 

produção de álcool e a recuperação de áreas de gradadas. A propagação in vitro tem se 

tornado uma técnica promissora para aquisição de mudas elites dessa espécie. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a influência da sacarose na sobrevivência e na 

multiplicação de gemas e brotos. Segmentos nodais (explantes) foram desinfestados em 

álcool 70%, por 30 segundos, e hipoclorito de sódio (NaOCl) (1,0-1,25% de cloro ativo) 

por 10 minutos. Os explantes foram cultivados em meio de cultura desenvolvido por 

Murashige e Skoog (MS). Para a fase de multiplicação, os explantes estabelecidos, 

foram transferidos para o meio de cultura MS na presença (T1) e na ausência (T2) de 

3% de sacarose, suplementados com 1 mg.L-1 de ácido naftalenoacético (ANA), 4 mg.L-

1 6-benzilaminopurina (BAP) e gelificados com 6 g.L-1 de ágar. O material vegetal foi 

acondicionado em sala de crescimento com temperatura de 25°C (±1°C), luminosidade 

de 40 μmol m-² s-¹ e fotoperíodo de 16 horas por 60 dias, com subcultivo a cada 30 dias. 

Os explantes foram avaliados quanto: sobrevivência, contaminação, oxidação, número 

de gemas e brotos, número de folhas e comprimento do maior broto. Observou-se que 

houve emissão simultânea de gemas e brotos. A presença de sacarose no meio de 

cultivo mostrou-se fundamental para a sobrevivência das brotações, com 71% de 

sobrevivência no T1 e 29% no T2. Os menores níveis de oxidação foram observados no 

T2 com 36%, enquanto o T1 apresentou 64% de oxidação. A contaminação foi maior no 

T2 ao final dos 60 dias. Ocorreu a proliferação de gemas e brotos em ambos os 

tratamentos, no entanto, o T1 proporcionou maior média para o número de brotos (4,48 

de broto por explante), quando comparado com o T2 (2,14 broto por explante). Para a 

variável número de folhas, não houve diferença significativa entre os tratamentos 

utilizados. O melhor resultado quanto ao comprimento do maior broto foi observado no 

T1 com média de 4,67 cm, enquanto, no T2 a média foi de 3,84 cm. A suplementação 

de sacarose ao meio de cultura é fundamental para a sobrevivência e proliferação de 

brotos de B. vulgaris.  

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. 

 

613



Influência de diferentes plantas hospedeiras combinado ao inseticida 

ciantraniliprole em parâmetros biológicos de Macrolophus basicornis 

 

Ariane Julia Serafim1, Geraldo Andrade Carvalho1, Marianne Araujo Soares2 
1 Departamento de Entomologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 

3037- 37200-000 – Lavras, MG- Brasil 
2 Pesquisadora Embrapa Agroenergia – Caixa Postal 70297-400 - Brasília, DF 

ariane.serafim1@estudante.ufla.br, gacarval@ufla.br, marianne_bio@hotmail.com 

 

Palavras-chave: Mirídeo, solanáceas, diamida, zoofitofagia, interação.  

Link para o pitch: https://youtu.be/KzvtYGhg8QU 

 

Os mirídeos são insetos zoofitófagos capazes de se alimentar de vários artrópodes pragas, 

e também de tecidos vegetais durante seu desenvolvimento. No Brasil foi identificado a 

espécie Macrolophus basicornis (Hemiptera: Miridae), que representa um predador 

generalista de diversas pragas que atacam as solanáceas. O objetivo do presente estudo 

será avaliar os efeitos da interação plantas hospedeiras (tomateiro, berinjela e pimentão) 

tratadas e/ou não com inseticida nos parâmetros biológicos de M. basicornis.  Desta forma 

serão avaliados seis tratamentos constituídos de plantas de tomate, berinjela e pimentão 

sem e/ou com aplicação do inseticida ciantroniliprole. Além das plantas hospedeiras, 

serão fornecidos ovos de Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) como alimento 

alternativo. Ninfas de terceiro ínstar serão individualizadas em placas de Petri contendo 

a planta sem ou com inseticida, para avaliação da mortalidade diária até o primeiro 

espécime atingir a fase adulta. Cada tratamento terá 100 repetições, sendo cada uma 

formada por uma ninfa. Após 24 horas da emergência, adultos sobreviventes serão 

separados em casais, sendo 25 por tratamento. Os casais serão colocados em gaiola com 

a respectiva fonte alimentar para oviposição. As plantas serão mantidas em e laboratório 

até a eclosão das ninfas. Diariamente o número de ninfas será registrado para 

determinação da fecundidade de cada fêmea. Será avaliada a influência das plantas 

tratadas com inseticida ou não sobre características biológicas de ninfas e adultos de M. 

basicornis. Os dados obtidos serão submetidos às análises estatísticas mais adequadas.  
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Influência de épocas de semeadura na produtividade de 
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Palavras-chave: Brassica napus L. var. oleífera, tropicalização, cerrado. 

Link para o pitch: https://youtu.be/rOhIUtjQQiY 

A cultura da canola vem se destacando entres as principais culturas energéticas no 

cenário mundial, e no Brasil, se tem cultivado apenas canola de primavera, em regiões de 

altas latitudes com clima subtropical no sul do país, mas devido ao seu elevado potencial 

produtivo existe grande interesse na expansão de seu cultivo para a região sudeste do país. 

Diante disso, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes épocas de semeadura na 

produtividade de híbridos de canola na Mesorregião do Campo das Vertentes. O 

experimento foi conduzido em campo, na safra 2019/2020, utilizando-se o delineamento 

de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, sendo quatro parcelas (épocas de 

semeadura) e seis subparcelas (híbridos de canola), com quatro repetições. Os tratamentos 

foram compostos por seis híbridos (ALHT B4, Diamond, Hyola 433, Hyola 571 CL, 

Hyola 575 CL e Nuola), semeados em quatro épocas de semeaduras (15/02, 28/02, 20/03 

e 09/04) espaçadas regularmente em intervalos de 15 dias. Determinou-se a produtividade 

de grãos de cada híbrido e os dados foram submetidos a análise de variância e médias 

agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. As épocas de semeadura 

influenciaram a produtividade de grãos de todos híbridos, sendo que os híbridos ALHT 

B4 e Nuola apresentaram melhores resultados quando semeados na primeira época, os 

demais híbridos não apresentaram diferenças estatísticas quando semeados na primeira e 

terceira época e apresentaram menores valores de produtividade na segunda época de 

semeadura, enquanto que a quarta época mostrou os piores resultados para todos os 

híbridos. Conclui-se para os híbridos em estudo, que a semeadura na primeira época 

resulta em maiores produtividades de grãos na Mesorregião do Campo das Vertentes. 
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Influência de tipo de poda no florescimento de pessegueiros 
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Palavras chaves:  Prunus persica., pêssego, floração. 

O pessegueiro [Prunus persica (L.) Batsch] é uma planta pertencente à família Rosaceae, 

ranqueada como a terceira espécie frutífera de clima temperado mais plantada no Brasil, 

atrás apenas da macieira e da videira. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a floração do cultivar Rubimel com diferentes tipos de poda (sem 

poda em verde, poda em verde e torção de ramo). O experimento foi realizado no setor 

de Fruticultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no município de Lavras, MG, 

no período de dezembro de 2019 a outubro de 2020. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro blocos, duas plantas por parcela, num 

fatorial 2x3. Foram realizadas as seguintes análises: início de floração, plena floração, 

densidade de gemas vegetativas e floríferas, percentual de floração e percentual de 

pegamento das flores. A aplicação de cianamida hidrogenada depois da poda  de produção 

foi para quebra de dormência. Os fluxos de floração fora de época, foram emitidos em 

resposta a poda drástica feita nas plantas no período de dezembro no tratamento poda 

verde, que foi significativo comparando com outros tratamentos. No entanto o tratamento 

sem poda verde e torção de ramos atingiu a plena floração aos 43 dias após a quebra de 

dormência e o tratamento com poda em verde teve a plena floração aos 85 dias após a 

quebra de dormência. A cianamida hidrogenada influenciou na brotação e floração. 

Verificou-se o intervalo entre a aplicação de cianamida hidrogenada e o final de 

florescimento foi de 81 dias após aplicação. Com base nos resultados obtidos, o 

tratamento sem poda verde é que teve o menor período de florescimento.  
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Palavras-chave: carbonização, imersão, sementes. 

Subproduto da carbonização da madeira, o Extrato Pirolenhoso vem sendo 

estudado como um promotor de germinação de várias culturas. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a germinação de Brachiaria britzantha cv. Piatã embebidas em diferentes 

concentrações e tempos do Extrato Pirolenhoso (EP). O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Análise de Sementes localizado na Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias (UAECIA). Os tratamentos consistiram em 5 concentrações do EP (0, 

5, 10, 15 e 20%) e diferentes horas de imersão (1, 4, 8, 16 e 24 horas). Foram realizados 

os testes de germinação, primeira contagem de germinação, teste de emergência, índice 

de velocidade de emergência e o teste frio. A análise estatística foi realizada pelo Design 

Expert® Versão 7.0.0 (Stat-Ease, EUA). As sementes imersas em EP sofreram 

influência na velocidade da sua germinação. Entretanto em concentrações mais altas do 

licor, 20%, houve redução na sua taxa de germinação. No tratamento com 5% de EP, 

durante 18 horas de imersão, 60% das sementes emergiram, já o tratamento utilizando 

20% de EP, durante 4 horas de imersão, apresentou mais de 70% de germinação em 

comparação com a testemunha. Logo, pode-se concluir que o Extrato Pirolenhoso atuou 

como um estimulador germinativo da espécie Brachiaria brizantha cv Piatã. 
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 Palavras-chave: Programação metabólica, Óleo de chia, Pós-natal.  

 A programação metabólica evidencia que experiências nas primeiras fases do 

desenvolvimento podem influenciar processos metabólicos e fisiológicos na infância e 

vida adulta, como o desenvolvimento de patologias associadas ao metabolismo. O óleo 

de chia tem se destacado como a principal fonte vegetal de ácidos graxos ômega-3 e por 

apresentar compostos bioativos com potencial antioxidante, mostrando-se promissor 

frente aos danos causados por distúrbios metabólicos. O presente estudo possui o 

objetivo de avaliar a influência da suplementação materna com óleo de chia na 

modulação metabólica em modelos de hiperalimentação e restrição alimentar pós-natal. 

O experimento será dividido em duas fases; a primeira fase será um teste piloto para 

testar o efeito biológico do óleo de chia e a segunda fase será o teste experimental, onde 

camundongos BALB/c fêmeas serão acasaladas por um período de 10 dias e após o 

nascimento dos filhotes, as ninhadas serão realocadas obtendo os grupos experimentais, 

divididos em grupos com e sem suplementação com óleo de chia (OC) ou óleo de milho 

(OM) (controle negativo*), sendo eles: Controle (C), Hiperalimentação pós-natal (H), 

Subnutrição pós-natal (S), com suplementação materna com OC e OM e os que não 

receberão suplementação materna. Essa suplementação com os óleos ocorrerá da fase de 

acasalamento até o desmame. Durante o período experimental, o peso corporal e o 

consumo alimentar serão aferidos semanalmente; aos 70 e 120 dias de vida os animais 

farão um teste de tolerância oral à glicose (TTOG). Após eutanásia dos animais aos 120 

dias de vida, serão feitas análises no tecido hepático como o conteúdo lipídico, 

avaliação do estresse oxidativo (peroxidação lipídica [TBARS], concentração de 

hidroperóxidos e atividade das enzimas antioxidantes) e determinação semiquantitativa 

de CD36 e FAS por Western Blotting. Os resultados esperados são que os grupos 

experimentais H e S apresentem danos em seu metabolismo e que a suplementação 

materna com o óleo de chia consiga modular positivamente esses danos, apresentando 

benefícios à saúde.  
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 Palavras-chave: Programação fetal, programação metabólica, ácidos graxos ômega 3. 

 

O início da vida é criticamente sensível à nutrição inadequada e outros fatores 

ambientais, levando a mudanças permanentes no desenvolvimento e aumento do risco 

de doenças na vida adulta. A hiperalimentação e subnutrição pós-natal são modelos de 

programação metabólica que permitem investigar como a nutrição influencia este 

período. Ainda, a nutrição materna e o consumo de ácidos graxos essenciais durante os 

períodos de gestação e lactação são relacionados ao adequado desenvolvimento. O 

objetivo do presente trabalho é avaliar a influência da suplementação materna com o 

óleo de chia (OC), rico em ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, em marcadores 

inflamatórios em modelos de hiperalimentação e subnutrição neonatal. O estudo, 

aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (050/2019), será dividido em duas 

fases, teste piloto e teste experimental. O teste piloto determinará a melhor dose do OC 

a ser utilizada. No teste experimental, serão utilizados o óleo de chia e, como controle 

negativo, o óleo de milho (OM). A suplementação materna será feita por técnica de 

gavagem e ocorrerá durante as fases de acasalamento, gestação e amamentação. Para o 

acasalamento, três fêmeas para um macho permanecerão por sete dias. As fêmeas serão 

separadas dos machos para a gestação e após o nascimento da prole, os animais serão 

divididos em grupo controle (C) com 8 a 10 animais, Hiperalimentação pós-natal (H) 

com 3 a 4 animais, Subnutrição pós-natal (S) com 15 a 16 animais, os quais as mães que 

receberam o OC ou o OM, e mais os grupos C, H e S sem suplementação materna. 

Durante o período experimental, o ganho de peso e a ingestão alimentar serão 

monitorados, além disso, será feito análises de citocinas do tecido adiposo, tais como, 

IL-1β, IL-6, TNF-α e IL-10, análise de infiltração de células imunes no tecido adiposo, 

avaliação do óxido nítrico e histologia do tecido adiposo. Espera-se como resultado, nos 

animais submetidos à restrição alimentar e hiperalimentação aumento da adiposidade, 

do peso corporal, das citocinas pró-inflamatórias e aumento do estresse oxidativo, além 

disso, espera-se observar melhora nos parâmetros inflamatórios, tais como, menor 

presença de citocinas pró-inflamatórias, e menor adiposidade e peso corporal na prole a 

partir da suplementação materna com óleo de chia. 
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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, além da resistência a pragas e doenças. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar a influência do silício no ganho de massa fresca e seca em amoreira. 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. Para à massa fresca, a dose de 400 mg dm-3 apresentou as maiores medias. 

Em relação a massa seca, a dose de 800 mg dm-3 foi a que apresentou os maiores ganhos 

em massa seca. Diferentes doses de silício podem influenciar no acúmulo de massa fresca 

e seca em amoreira. 

 

Palavras-chave: Rubus spp, amoreira, nutrição mineral 
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Palavras-chave: Indicadores físicos, Resistência à penetração, Compactação do solo. 

 

A agricultura e pecuária desenvolvidas no Brasil são atividades base da economia, 

contudo, é importante conhecer as características do solo para garantir boa qualidade 

física deste a partir de seu uso. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade física de um 

Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) em uma área agrícola destinada à bovinocultura, e 

outra, com Mata Atlântica preservada. O experimento foi conduzido em delineamento 

inteiramente casualizado com três repetições, sendo os tratamentos compostos por duas 

áreas e duas profundidades. Foram realizadas amostragens para determinação da 

umidade, densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total e textura. A 

resistência à penetração (RP) do solo foi obtida por meio de um penetrômetro de 

impacto de Stolf. Para avaliação dos resultados, foi realizado o teste F, seguido do teste 

de Scott-Knott, quando necessário. Foi obtida menor porosidade do solo na camada de 0 

a 20 cm para área de pastagem, cuja redução foi de 16% em relação à camada inferior. 

Houve maior amplitude de RP na superfície do solo com pastagem. A densidade e a 

umidade do LVA não apresentaram diferenças estatísticas significativas para as áreas e 

profundidades. A porosidade foi menor para a área de pastagem na camada superficial, 

inferindo redução do espaço poroso pelo pisoteio de animais e trânsito de máquinas 

agrícolas. As médias da RP foram iguais em todos os tratamentos avaliados, contudo, a 

maior amplitude de valores encontrados para a área de pastagem, aliada à redução da 

porosidade do solo na cama superficial, podem sugerir tendência de compactação do 

solo. 
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Os reflorestamentos utilizando plantas nativas enfrentam diversos desafios, dentre eles, 

um de grande relevância que é o controle da daninhas. O uso do controle químico pode 

auxiliar esse processo, favorecendo assim o desenvolvimento dos plantios. Objetivou-se 

avaliar a germinação de sementes de Cedrela fissilis (cedro rosa) após serem submetidas 

a diferentes concentrações do pré-emergente de ingrediente ativo isoxaflutole (Fordor 750 

WG). O experimento foi conduzido em casa de vegetação com o uso do latossolo 

vermelho como substrato acomodado em vasos plásticos de 4 dm³ de capacidade. A 

semeadura ocorreu diretamente nos vasos. O experimento se deu no delineamento 

experimental inteiramente casualizado com oito repetições e quatro sementes de C. fissilis 

por parcela, além de sementes de Brachiaria brizantha. Os tratamentos se deram pela 

aplicação de doses de 0, 50, 100, 200 e 300 g/ha do herbicida, que foi recalculada 

proporcionalmente em função da área do vaso. As irrigações foram realizadas diariamente 

para manter a umidade do solo, sendo realizadas avaliações visuais até o vigésimo 

primeiro dia após a semeadura. Ao fim do período experimental foram avaliadas duas 

variáveis: porcentagem de germinação de plântulas sadias e presença de plântulas de 

braquiária. Os dados de germinação de C. fissilis para as doses 0,50, 100, 200 e 300 foram 

respectivamente de 62,5%, 59,4%, 71,9%, 75,0%, 65,6%, os dados foram submetidos à 

análise de variância, e não houve diferença significativa entre os tratamentos. No que se 

refere a à germinação das sementes de B. brizantha, houve germinação apenas no 

tratamento sem o uso do herbicida, o que aponta a eficiência do mesmo. Com isso, 

conclui-se que as doses do pré-emergente isoxaflutole não inibiu a germinação do C. 

fissilis e foi eficiente no controle da B. brizantha. 
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Resumo. Alimentos ricos em compostos bioativos, como os compostos fenólicos, são 

importantes fontes de substâncias com potencial de proteção a moléculas e células contra 

o ataques de radicais livres ou hiperatividade de enzimas, como por exemplo, as 

fibrinogenases, que decompõem cadeias de fibrinogênio, proteínas indispensável na 

coagulação sanguínea e retomada da hemostasia. Para a avaliação do efeito dos chás sobre 

a atividade fibrinogenolítica foi utilizada a metodologia de eletroforese em gel de 

poliacrilamida conforme descrito por Laemmly (1970). Os ensaios de inibição de 

proteases - fibrinogenases foram realizados com incubação prévia da peçonha de B. 

moojeni (40µg) com as infusões das ervas no volume final de reação de 30µL por amostra 

e em metade deste, por período de 30 minutos à 37ºC, seguido pela adição do fibrinogênio 

e subsequente incubação por mais 120 minutos em mesma temperatura. Controles 

contendo apenas fibrinogênio e peçonha também foram realizados. As amostras foram 

analisadas em gel de poliacrilamida a 10% (m/v), possibilitando a observação das cadeias 

α, β e γ do fibrinogênio controle, assim como a presença de fibrinopeptídios nas amostras 

em que houve proteólise. As infusões de chá verde (Camellia sinensis) e chá mate (Ilex 

paraguariensis) foram capazes de diminuir a atividade proteolítica induzida pela peçonha 

de B. moojeni sobre as cadeias α e β do fibrinogênio, quando comparado ao controle 

peçonha com fibrinogênio, no entanto, a maior proteção das cadeias do fibrinogênio foi 

observada na amostra contendo chá-mate na proporção 1:2. Assim, esse resultado de 

inibição de atividade fibrinogenolítica corrobora a ação inibidora dos compostos 

fenólicos presentes nos chás sobre a atividade de proteases presentes na peçonha. As 

metaloproteases α-fibrinogenase e β-fibrinogenase contidas na peçonha de B. moojeni 

foram inibidas na presença de infusões de erva mate e chá verde. Conforme dados de 

literatura, um dos mecanismos de inibição corresponde a interações hidrofóbicas entre as 

enzimas e os compostos fenólicos, além disso da complexação de cofatores (Zn2+ e Ca2+) 

por compostos bioativos, como ácidos fenólicos e flavonoides, também pode justificar a 

redução da atividade fibrinogenolítica. Os autores agradecem às instituições que 

fomentaram este trabalho: CAPES, CNPq, FAPEMIG. 
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 O número de estudos relatando estratégias de integração de ômicas - como, por 

exemplo:  transcritômica, proteômica e metabolômica - para compreender as respostas 

das plantas aos estresses abióticos tem crescido substancialmente nos últimos anos. A 

salinidade do solo é um dos principais estresses abióticos que afeta negativamente o 

setor agrícola. Solos salinos, do ponto de vista agrícola, são descritos como aqueles que 

contêm sais solúveis neutros suficiente para afetar negativamente o crescimento da 

maioria das plantas cultivadas. O dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq) é a oleaginosa de 

maior produtividade conhecida, e o Brasil tem aproximadamente 32 milhões de hectares 

propícios ao seu cultivo. Portanto, objetivou-se realizar a integração de dados de 

transcritômica, proteômica e metabolômica a fim de melhor caracterizar a resposta do 

dendezeiro ao estresse salino. Para isso, plantas jovens de dendezeiro foram submetidas 

ao estresse salino pela aplicação direta de NaCl com as concentrações 0,0 (controle) e 

2,0g por 100g de substrato. Amostras de folhas foram coletadas aos 5 e 12 dias após o 

início do estresse, seguindo o critério de amostras divididas: quatro repetições 

biológicas para metabolômica e três para transcritômica e proteômica. O perfil do 

metaboloma não direcionado foi gerado utilizando UHPLC-MS, o do proteôma via LC-

MS, e o do transcritôma por meio da plataforma Illumina (HiSeq 2500). Os dados 

brutos de transcritômica foram analisados utilizando a plataforma OmicsBox e, para a 

metabolômica foi utilizada a plataforma “open source” Metaboanalyst. As análises 

preliminares de metabolômica revelaram um total de 233 “peaks” diferencialmente 

expressos (VIP≥1 e FDR≤0.05); as de transcritômica 7.417 genes diferencialmente 

expressos (FDR≤0.05 e log2FC≠0); e as de proteômica 123 proteínas (23 presentes só 

nas amostras controle e 50 só nas estressadas). Uma integração conceitual e estatística 

dos dados está sendo realizada para identificar genes e vias que podem auxiliar estudos 

que visem o aumento da resistência do dendezeiro ao estresse salino. 
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 Este estudo tem por objetivo investigar, observar e compreender a experiência 

de alguns intercambistas, especificamente: (a) como se deu a aprendizagem de língua 

adicional por imersão, (b) como eles entendem a relação entre língua e cultura e (c) se 

há indícios de que os colaboradores desenvolveram competência intercultural. Além 

disso, busca constatação linguística por meio do subsistema atitude do Sistema de 

Avaliatividade nos questionários respondidos pelos participantes. Participaram deste 

estudo de caso cinco intercambistas brasileiros, que responderam um questionário sobre 

sua experiência. Os princípios da pesquisa qualitativa foram utilizados para a coleta e a 

análise dos dados. As interpretações apoiam-se nas perspectivas de ensino-

aprendizagem de línguas de Leffa e Irala (2014), Leffa (2016), Giraldello e Tedesco 

(2016), de autonomia, agência e estratégia, conforme destacado por Mota (2017), 

Esternarck (2017), Jordão (2010), Ludwig e Ferreira (2017), sobre aprendizagem de 

línguas por imersão, em Savage e Hughes (2014), Kramsch (2017), Figueiredo, (2012), 

interculturalidade conforme sugerido por Peres (2000), Corbett (2003), Tílio (2009), a 

educação, o falante e a competência intercultural no ensino aprendizagem de línguas 

em Figueiredo (2012, 2019), Siqueira e Barros (2013), Figueredo (2010), Dutra e Penna 

(2018), Dutra (2019). A discussão sobre a linguística sistêmica funcional, o contexto de 

cultura e o sistema de avaliatividade apoiou-se em Fuzer e Cabral, (2014), Barbara e 

Macedo (2009), Hood (2019) e Almeida (2010). Esta pesquisa possibilitou entender os 

efeitos da aprendizagem de línguas por imersão, por meio da relação entre língua e 

cultura e suas desenvolturas. Além disso, observou indícios de interculturalidade nessa 

experiência, identificou estratégias utilizadas pelos participantes em sua aprendizagem, 

como também, por meio da LSF percebeu linguisticamente a construção da realidade 

que eles se encontraram e como viabilizaram as relações sociais. Portanto, este trabalho 

valoriza a experiência internacional tanto socialmente quanto educacionalmente. 
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As leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários do genêro Leishmania e são 

transmitidas por dípteros hematófagos da família Psychodidae, conhecidos como 

flebotomíneos. Os conhecimentos epidemiológicos da fauna flebotomínica são essenciais 

para a escolha de medidas efetivas de prevenção como também de controle das leishmanioses 

na área estudada. O município de Nepomuceno, localizado no sul de Minas Gerais, onde fica 

algumas sedes da granja de aves poedeiras, sofre com um grande problema de moscas, e até 

o presente momento não haviam sido feitos estudos sobre a entomofauna de flebotomíneos, 

mesmo já havendo registros de Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Sendo este local 

propício para a existência desses insetos, pelo fato da grande produção de matéria orgânica, 

como também as aves servirem de fonte de alimentação para flebotomíneos, o objetivo deste 

trabalho será investigar a fauna flebotomínica em 8 propriedades da Granja bem como a 

detecção de DNA de Leishmania nos vetores. Para isto, serão feitas coletas mensais por 3 

noites consecutivas, pelo período de um ano, utilizando armadilhas luminosas do tipo HP. A 

identificação das espécies de flebotomíneos será realizada embasada na classificação 

morfológica proposta por Galati (2003). A detecção de DNA de Leishmania nos 

flebotomíneos será realizada por meio da Reação em Cadeia da Polimerase convencional 

(PCR). Os resultados proporcionados pelo estudo, contribuirão para a caracterização das 

espécies de vetores presentes na granja e com isso, nas escolhas das medidas eficientes de 

prevenção e controle, direcionadas a minimizar a expansão da leishmaniose na região 

estudada. 
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Resumo 

 

Os flebotomíneos são insetos de importância médica, sendo as fêmeas hematófagas, o 

que lhes confere grande importância em saúde pública, uma vez que durante o repasto 

sanguíneo podem se infectar e posteriormente transmitir vírus (flebovírus e 

vesiculovírus), bactérias (bartonella bacilliformis) e parasito protozoários Leishmania 

spp. Estes insetos podem ser encontrados em ambientes rurais, urbanos, silvestres, 

incluindo cavernas. A cidade de Pains, local de estudo, juntamente com os municípios de 

Arcos e Doresópolis apresentam a maior concentração de cavernas calcárias da América 

Latina. Paralelamente há registros de casos de leishmaniose Visceral (LV) e 

leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). No município de Pains, até o ano de 2019 

foram registrados 8 casos de LV e 24 casos de LTA. Diante do exposto o estudo tem 

como objetivo estudar a fauna de flebotomíneos em quatro cavernas calcárias da região 

de Pains. Para isto estão sendo realizadas coletas mensais em 4 cavernas, com 3 pontos 

de coleta em cada uma, em diferentes zonas fóticas, totalizando 12 pontos de captura a 

cada mês. As coletas tiveram início nos meses de outubro e novembro de 2019 e serão 

realizadas novas coletas de outubro de 2020 a março de 2021, utilizando armadilhas 

luminosas HP, por 3 dias consecutivos. Foram realizadas até o momento a coleta de 109 

flebotomíneos, que serão identificados até o nível de espécie e realizado a extração de 

DNA das fêmeas para posterior identificação de DNA de Leishmania. Os resultados irão 

contribuir para o conhecimento da relação de diferentes espécies de flebotomíneos com 

o ambiente subterrâneo e atividade destes insetos em regiões de caverna. O estudo da 

fauna flebotomínica de um local, assim como maior conhecimento sobre os parâmetros 

de um vetor contribui para medidas de prevenção eficazes no combate a doenças 

transmitidas por via vetorial. 
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 Saber como um sistema se comporta dado ao seu tamanho – escala – é uma 

questão fundamental em sistemas físicos, por exemplo, como se relaciona uma certa 

grandeza física para um dado sistema microscópico com um sistema macroscópico, ou 

seja  fenômenos em diferentes escalas. Para este estudo, utilizaremos algumas 

ferramentas da teoria de escalas já bastante conhecidas da física, alguns exemplos como 

análise dimensional, grupo de renormalização e leis de potenciais. Além disso, uma 

série de conhecimentos a respeitos de transições de fase e fenômenos críticos tem as 

teorias de escala como principal alicerce para seu entendimento, exemplos trabalhados 

são a transição ferromagnética descrita por meio do modelo Ising e transição de fase do 

modelo de gás de Van de Waals, onde estas transições são descritas principalmente por 

meio dos expoentes críticos. Ainda temos interesse em aplicar teoria de escala em 

sistemas biológicos e urbanos. No caso biológico temos relações de escala de grandezas 

biológicas de importância que se relacionam para diferentes tipos de espécies, como 

taxa metabólica, tempo de vida, batimentos cardíacos e massa corpórea. No caso 

urbano temos grandezas que se relacionam para diferentes escalas de cidades como por 

exemplo Índice de Desenvolvimento Humano(IDH), taxa de criminalidade, renda per 

capita, entre outras. Neste trabalho queremos estudar estas ferramentas matemáticas 

para estudar estes fenômenos de escala. 
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 O objetivo do estudo foi realizar um estudo descritivo da leishmaniose visceral 

humana (LVH) em Belo Horizonte_BH, MG, Brasil de 2006 a 2018. BH é a sexta 

cidade mais populosa do Brasil, com uma população estimada de 2.512.070 habitantes 

em 2019. As informações foram obtidas do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação_SINAN disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de BH. No 

estudo, foram considerados os casos confirmados de LVH e as variáveis: sexo, idade, 

raça, escolaridade, coinfecção LV-HIV, zona de residência, critério confirmatório e 

evolução dos casos. Os dados foram analisados a partir de estatísticas descritivas e 

construção de indicadores, como taxas de prevalência (/100 mil habitantes), incidência 

(/100 mil hab.), mortalidade (/100 mil hab.) e letalidade (%). Para o cálculo das taxas 

utilizou-se a população estimada, segundo projeções do IBGE. As análises foram 

realizadas no software Microsoft Excel 365. No período de estudo foram confirmados 

em BH 1.304 casos de LVH, com 96,2% (1.256) dos pacientes residindo na zona 

urbana. Quanto ao critério confirmatório da doença em 97,7% (1.275) dos casos foi 

laboratorial. Em relação à evolução dos casos, houve cura em 82,3% (1.073) desses. As 

taxas de prevalência e incidência medianas foram, respectivamente, 3,37 e 2,81/100 mil 

hab. para o período avaliado. A faixa etária mais acometida foi a de indivíduos com 

idade entre 20 a 59 anos (698; 53,5%), do sexo masculino (835; 64,0%) e de raça parda 

(477; 36,6%). Em relação à escolaridade, a maioria dos casos tinha ensino fundamental 

incompleto (132, 10,1%) e 6 (0,5%) eram analfabetos. Coinfecção LV-HIV foi 

verificada em 217 (16,6%) casos. No período de estudo, foram registrados 180 óbitos, 

com taxa de letalidade mediana de 12,50% e taxa de mortalidade mediana de 0,50/100 

mil hab.. Por fim, estudos descritivos como este são fontes importantes de informação e 

podem levar a uma melhor tomada de decisão pelos órgãos governamentais. 
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O trabalho com os gêneros multissemióticos em sala de aula já é uma realidade que o 

professor precisa considerar em suas aulas, principalmente, no trabalho com os textos 

impressos como histórias em quadrinho, charges, propagandas, entre outros. Com o 

avanço das tecnologias e a democratização da Internet, muitos textos foram 

reconfigurados e muitos dos gêneros que circulavam apenas no meio impresso também 

chegam ao meio digital, apresentando novas configurações e novos recursos em sua 

composição. Assim, os modos de leituras também foram ressignificados, uma vez que 

utiliza-se de diferentes recursos na produção dos textos e que carregam um projeto de 

dizer, como os textos verbais. Nesse viés, este resumo trata-se de um recorte da pesquisa 

para dissertação do Mestrado Profissional em Educação e tem por objetivo discutir o 

processo de leitura dos gêneros multissemióticos, em especial com o gênero 

videoanimação. Para a consecução do objetivo proposto buscou-se realizar uma pesquisa 

teórica sobre o processo de leitura com os textos multissemióticos e sobre a leitura com 

a videoanimação somando com uma possibilidade de leitura da videoanimação Viva o 

gato preto (Жив Собі Чорний Кіт-2006). Para tal, este trabalho analisa questões ligadas à 

Teoria da Multimodalidade/Semiótica Social (DIONÍSIO, 2005; 2011; VIEIRA; 

SILVESTRE, 2015; KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; LIMA E SANTOS, 2009; SANTOS; 

PIMENTA, 2014), à Pedagogia dos Multiletramentos (ROJO, 2012), à Gramática do Design 

Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; SILVA, 2017) e à Leitura de videoanimações 

(FERREIRA, 2017; FERREIRA; DIAS; VILLARTA-NEDER, 2019). A proposta de leitura 

da videoanimação apresentada faz parte do caderno pedagógico desenvolvido juntamente 

com a dissertação, uma maneira de aproximação de teoria e prática. Espera-se que essa 

pesquisa possa apresentar contribuições para professores da educação básica e para o 

processo de formação de professores acerca do trabalho com os textos multissemióticos  
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Vários estudos indicam que incêndios podem provocar distúrbios sobre os diversos 

componentes do ambiente (fauna e flora) e à saúde humana. Nas áreas de entorno do 

Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, localizado na região sul do município de Lavras 

- MG, em sua maioria, provêm da serra da Bocaina e causam danos ambientais e prejuízos 

econômicos ao Parque e às propriedades rurais circunvizinhas. A ocorrência de incêndios 

é evidenciada pelo grande número de queimadas usadas como prática de manejo das 

pastagens. Considerando esse fato, o objetivo da pesquisa caracterizou-se como 

descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa. Como coleta de dados realizou-se 

pesquisa de campo e entrevistas semiestruturadas com 13 participantes, e, como 

metodologia de análise dos dados, aplicou-se a análise de conteúdo. Os dados obtidos, 

mostraram que existe uma preocupação dos entrevistados com a ocorrência das 

queimadas e entendem que os incêndios provocam perdas e prejuízos por afetar 

diretamente suas atividades econômicas. E que, as causas dos incêndios são atribuídas a 

ação humana, e estas, são identificadas em ordem de importância na região: para fins 

agrícola e pecuária, incendiários, estradas e rodovias. Os incêndios por causas naturais 

são menos frequentes, pelo fato de não ocorrerem em períodos secos. Constatou-se que 

as queimadas podem gerar, além da degradação ambiental, incêndios e diversos tipos de 

danos e prejuízos como queima de vegetação nativa, áreas de APP´s, lavouras, plantações, 

danos em benfeitorias (cercas e mourões) e diminuição de pastos. Conclui- se que os 

principais problemas decorrentes dos incêndios se relacionam as consequências e 

impactos à sustentabilidade do ecossistema local como poluição do ar, erosão, queima da 

vegetação, diminuição do volume de água das nascentes. Existe uma preocupação dos 

entrevistados com a ocorrência das queimadas e entendem que os incêndios provocam 

perdas e prejuízos por afetar diretamente suas atividades econômicas. 
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Assim como Nepomuceno, a maioria dos municípios brasileiros não contam com 

áreas regulamentadas para o descarte de resíduos da construção civil e normalmente 

esses resíduos são descartados em terrenos baldios ou em lixões, trazendo riscos para a 

saúde da população e para o meio ambiente. Os solos são o principal meio para 

disposição ou reciclagem de resíduos e diferentes tipos de solos apresentam distintas 

aptidões quando consideramos este aspecto. Para uma correta adequação quanto à 

disposição de resíduos sólidos, o levantamento de solos em escalas mais detalhadas 

compatíveis com esse propósito são necessários, reduzindo generalizações e riscos ao 

meio ambiente. Objetivou-se a realização do levantamento de solos no município de 

Nepomuceno, uma vez que o mapa de solos disponível para o estado de MG apresenta 

escala relativamente pequena (1:650.000). A partir dos requisitos da DN n°118/2008 

COPAM foi realizada uma análise multicritério utilizando o software ArcGIS da ESRI a 

fim de selecionar as áreas aptas para o descarte dos resíduos no município. Utilizou-se 

para alocação dos pontos amostrais para o levantamento nas áreas aptas o algoritmo 

hipercubo latino condicionado pelo custo, executado no software R. Uma área de 27 

km² foi discriminada como apta conforme a DN e o total de 28 pontos foram 

selecionados para observação em campo. O levantamento de solos foi realizado em 

escala semidetalhada (escala 1:50.000) conforme IBGE (2017). Os solos foram 

observados e amostrados conforme Santos et al. (2015) e classificados segundo o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Santos et al., 2018). Os LATOSSOLOS 

foram aqueles de maior expressão geográfica, totalizando 70,65% da área mapeada. São 

profundos, porosos, com teor uniforme de argila (textura argilosa) em profundidade. Os 

ARGISSOLOS ocupando 28,77% das áreas, são solos que apresentam acumulação de 

argila em subsuperfície (textura argilosa). Os NITOSSOLOS apresentaram a menor 

expressão geográfica (0,57%). São maduros e profundos (textura muito argilosa em todo 

o perfil). 20,39% das áreas foram classificadas para alocar aterros de grande e médio porte (> 

500 m³ dia-1). Essas áreas incluem os LATOSSOLOS e os NITOSSOLOS, sem riscos de 

inundação e estão em relevo plano a suave ondulado. Enquanto 41,74% apresentaram potencial 

para alocar aterros de médio e pequeno porte (> 100 < 300 m³ dia-1), sendo fatores limitantes o 

relevo ondulado (LATOSSOLOS e NITOSSOLOS) ou presença de gradiente textural abrupto 

em profundidade superior a 100 cm (ARGISSOLOS). 13,72% apresentaram potencial para 

alocar aterros de pequeno porte (<100 m³ dia-1), dada limitações como presença de gradiente 

textural abrupto em profundidade de 50 a 100 cm ou ocorrência em relevo forte ondulado. Por 

fim, 23,85% foram classificadas como inaptas, sendo forte limitação a presença de gradiente 

textural abrupto em profundidade menor que 50 cm ou grande proximidade de área contendo 

solos de várzea. Embora as áreas mapeadas tenham sido àquelas designadas pela DN, os 

solos apresentaram características diferentes, justificando as diferentes aptidões 

diferentes para o descarte dos resíduos sólidos da construção civil.  
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A competição de plantas daninhas por nutrientes é um fator limitante ao 

crescimento das plantas de café, um bom entendimento da biologia das plantas daninhas, 

como morfologia, ciclo de vida, produção de sementes, etc., são essenciais para a gestão 

eficaz de plantas daninhas. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento 

fitossociológico de plantas daninhas em sistema de produção de Coffea arabica L. 

orgânico e convencional. Os dados foram coletados em área de cultivo de café arábica 

cultivar Paraíso utilizando o método quadrado vazado de 0,25 m2, lançado aleatoriamente 

10 vezes na entrelinha do cafeeiro, com a identificação e quantificação das espécies 

presentes. Foram utilizados como índices fitossociológicos a frequência, densidade, 

abundância, frequência relativa, densidade relativa, abundância relativa, índice de valor 

de importância (IVI), o índice de valor de importância relativa (IVIR) e o índice de 

similaridade (IS). Foram encontradas 25 espécies, distribuídas em 23 gêneros e 15 

famílias, tendo como destaques as famílias Poaceae e Asteraceae. As espécies Urochloa 

decumbes Stapf., Urochloa plantaginea (Link) e Bidens pilosa sob manejo orgânico e 

Urochloa decumbes Stapf., Cyperus sp. e Urochloa plantaginea (Link) sob manejo 

convencional, destacaram em relação às demais por apresentarem os maiores valores do 

índice de valor de importância (IVI). 

Instituição de fomento à pesquisa: CNPq, CAPES, FAPEMIG e Consórcio Pesquisa 
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 A revolução tecnológica nas últimas décadas, aliada a globalização, trouxe novas 

formas de comunicação entre as pessoas, e fez surgir uma linguagem interativa e 

dinâmica capaz de conectar pessoas em tempo real seja qual for a distância entre elas, 

é a chamada linguagem online. Nesse sentido, este trabalho ocupa-se da investigação 

sobre o uso de textos multimodais presentes na linguagem online, mais 

especificamente os memes que circulam nas redes sociais digitais. Tendo em vista a 

importância de uma análise e descrição linguística dos textos que transitam dentro do 

ambiente online, para melhor compreensão da interação dos usuários dentro desse 

espaço digital. O objetivo geral deste trabalho é identificar como as pessoas, ao 

utilizarem textos na linguagem online, apresentam práticas multimodais. Seguem-se 

ao objetivo geral mais três objetivos específicos: i) analisar com base na teoria dos 

letramentos como os falantes interagem textualmente dentro do ambiente online; ii) 

compreender como as práticas multimodais presentes na linguagem online refletem a 

língua em uso; iii) descrever os aspectos linguísticos característicos do gênero digital 

meme. Para a consecução dos objetivos propostos, primeiro será realizada uma 

investigação de cunho teórico que contemple questões ligadas à linguagem online, ao 

letramento digital e à multimodalidade, para que então possamos realizar a análise 

das praticas multimodais identificadas nos memes. Na construção do quadro teórico 

são utilizados os trabalhos de Barton e Lee (2015), Dudeney/Hockly /Pegrum (2016), 

Ribeiro (2018), Kern (2010), dentre outros. Os resultados parciais apontam para a 

importância de se desenvolver estudos linguísticos nos ciberespaços, pois esses se 

constituem como espaços de reflexão sobre linguagem e comunicação. Afinal, o 

cotidiano das pessoas é cada vez mais mediado pela linguagem online, o que faz com 

que conceitos linguísticos básicos mudem de significado e/ou novos conceitos 

apareçam. 
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Desde o século XX, autores como Erich Auerbach, Jack Miles, Haroldo de Campos, 

Robert Alter, Northrop Flye, Harold Boom e Antônio Magalhães se interessaram pelos 

aspectos literários da Bíblia. Atualmente tem crescido o número de trabalhos interessados 

em abordar o texto bíblico a partir das teorias e técnicas de análise literária, contribuindo 

para uma leitura profunda e criativa desse texto, inclusive para o exame teológico, a partir 

daquilo que a teoria literária pode oferecer de recursos para analisar sua forma e conteúdo. 

Neste trabalho, buscamos traçar os caminhos que estabelecem as “possíveis contribuições 

do diálogo entre teologia e literatura” (BOAS, 2016, p. 11), visando compreender essas 

duas áreas do conhecimento e investigar as contribuições que uma pode oferecer a outra. 

A literatura é definida com “arte da palavra” como forma de expressão artística do ser 

humano. A teologia deriva do grego theo (Deus) e logia (estudo), é a ciência que discursa 

sobre Deus. Fundamentam este trabalho textos de autores como Maria Clara Bingemer, 

Alex Villas Boas, Antonio Magalhães entre outros. Além disso, os discursos que nos 

orientam para o diálogo teoliterário são nos apresentados a partir do Concílio Vaticano II 

(1962-1965), cujos documentos tratam desse assunto, como a Constituição Pastoral 

Gaudium et Spes (alegria e Esperança), que orienta os teólogos a trabalharem com outras 

ciências, de forma a comunicar a doutrina aos homens. A Constituição Dogmática Dei 

Verbum (Palavra de Deus) também nos dá a direção para o estudo, a partir dos gêneros 

literários que compõe os textos sagrados. É possível afirmar que as principais 

características do diálogo entre literatura e teologia, a partir da perspectiva proposta, é a 

inspiração que provoca um êxtase no autor, seja teólogo ou o literato, e que o leva à 

criação por meio da palavra, que é a forma de expressão do pensamento teológico como 

literário. 
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 A determinação da lixiviação do CCA tipo C é necessária não somente para 

garantir a qualidade da madeira tratada e evitar possíveis danos ao meio ambiente, como 

também para reduzir os custos do processo de tratamento, visto que o CCA-C 

corresponde a 53% do custo total variável para as usinas de preservação de madeira. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo tornar o processo de tratamento 

preservativo da madeira mais econômico e ambientalmente correto, sem, contudo, 

comprometer a qualidade da madeira tratada. Para isso serão coletados 60 moirões de 

Eucalyptus cloeziana de origem seminal, provenientes de plantios comerciais. Os 

moirões serão amostrados para análise de suas propriedades físicas e anatômicas. Eles 

serão tratados com diferentes concentrações de ingredientes ativos de CCA-C. Após o 

tratamento, serão realizadas análises de penetração e retenção de CCA-C e toxidez a 

organismos xilófagos. O ensaio de lixiviação será realizado em água e em solo em 

conformidade com o estipulado pela norma.  Os dados obtidos para os ensaios 

realizados serão submetidos à análise de variância e, quando significativo o teste F, 

serão ajustadas as equações de regressão para as variáveis, em função das concentrações 

de CCA-C testadas. Espera-se com este estudo reduzir os custos do processo de 

tratamento da madeira, garantindo a qualidade dos seus produtos e reduzindo os 

impactos ambientais causados pelo CCA-C. 
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Introdução O presente estudo, inclina esforços a priori, em depreender, quais as 

possíveis contribuições, a teoria de desenvolvimento concebida pelo psicólogo Henri 

Wallon, traz ao ensino de Lutas no ambiente escolar, fazendo um recorte, na educação 

infantil. Objetivos Objetiva-se primariamente, com o desenvolvimento deste estudo, 

compreender, relacionar e extrair as possíveis contribuições Wallonianas, ao ensino de 

Lutas para crianças alocadas na Educação Infantil. Para que em um momento posterior 

as contribuições, seja possível identificar outros pontos passiveis de discussão, além da 

criação de uma proposta, de unidade didática, ministrada por intermédio de uma 

ferramenta muito provavelmente virtual, aos alunos de formação inicial, pertencentes ao 

PIBID. Metodologia Tendo em vista, o caráter da pesquisa qualitativa aplicada, que tem 

como direcionamento a execução do estudo, no ambiente escolar, um extenso apanhado 

teórico se faz imprescindível, para que a relação teórico-metodológica, aconteça de 

maneira harmoniosa. Diante disto, a apropriação de temáticas secundárias, que 

extrapolam as Lutas e a Teoria de Henri Wallon, é de suma importância, a proposta do 

trabalho. Dentre essas temáticas, observamos a presença de algumas, logo neste 

momento inicial, de organização, como por exemplo, Pedagogia do Jogo, Pedagogia do 

Esporte, Educação Infantil, Formação inicial e Metodologia do Ensino Superior, todas 

tem relação estreita com o objetivo principal do estudo e também caminham 

paralelamente a proposta de produto final. Resultados Com intencional motivação, em 

contribuir para os avanços nos estudos de Lutas, primando pela ampliação do espaço 

destinado ao conteúdo, no cotidiano de professores de Educação Física em geral, 

tornando o trabalho com Lutas e Jogos de oposição mais exitoso. Considerações Finais 

A conclusão deste estudo, aliada juntamente a proposta de produto final, que se dá por 

meio de um recurso formativo, pode promover benefícios a temática, de uma maneira 

inovadora e original. 
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Abstract. The rural environment, in its entirety, has several characteristics that 

make it plural and diverse. Both the population living in this environment and the 

natural aspects present, define only what is called the Campo. In this sense, it 

should be considered that, often, rural spaces have historical processes of socio-

cultural formation that distinguish them from the urban environment. Education 

also present in rural schools is a factor that must understand such issues. In this 

sense, the present work has the objective of mapping factors that help and hinder 

the dialogue and the establishment of relationships between Science classes with 

the lives of and students from the Rural Zone, present in the Municipality of 

Lavras and Region. 

Keywords: Education, Field, Science Teaching. 

 

Resumo. O ambiente rural, em sua totalidade, possui diversas características que o 

torna plural e diversificado. Tanto a população moradora nesse ambiente, quanto os 

aspectos naturais presentes, definem unicamente o que se é chamado de Campo. 

Nesse sentido, deve-se considerar que, frequentemente, os espaços do campo 

possuem processos históricos de formação sociocultural que os distinguem do meio 

urbano. A educação também presente em escolas rurais é um fator que deve 

compreender tais questões. Nesse sentido, o presente trabalho possui o objetivo de 

mapear fatores que auxiliam e que dificultam o diálogo e o estabelecimento de 

relacionamentos entre as aulas de Ciências com a vida das e dos estudantes de Zona 

Rural, presentes no Município de Lavras e Região. 

 

Palavras-chave: Educação, Campo, Ensino de Ciências. 

1. Introdução 

 A Educação no Brasil é um tema amplamente discutido nos dias atuais, cujas 

bases e construções históricas passam por transformações ao longo dos anos, desde 

quando podemos chamar o Brasil de país de fato até a atualidade. Dessa forma, as 

escolas espalhadas por todo território, sejam essas instituições urbanas ou rurais, 

públicas ou privadas, trazem consigo anos de pura transformação e carregam em suas 

essências bases educacionais construídas ao longo dos anos (BRASIL, 2006). Porém é 

passível de questionamento: qual seria então essa educação? Ela possui divergências? 
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Para isso é preciso delimitar nosso amplo território de pesquisa para podermos entender 

melhor as situações e as problemáticas que o compõe. Nesse sentido, o presente 

trabalho irá trazer o foco para instituições localizadas no Campo Brasileiro, sendo mais 

especificamente na região Sul de Minas Gerais, compreendendo a cidade de Lavras e 

seus arredores. No entanto, torna-se preciso falar sobre o próprio Campo para que 

possamos entendê-lo e assim, entender a educação que também ali acontece.  

 Para então começar a responder a pergunta inicial deste trabalho (e mesmo 

assim não por completo), é preciso entender um pouco sobre essas escolas rurais. O 

ambiente de Zona Rural é composto por um conjunto de diversos fatores naturais, 

sociais e culturais que o definem singularmente. Esse meio possui um histórico de 

formação sociocultural que o distingue do meio urbano. Conforme nos mostram Molina 

e Antunes-Rocha (2014), a Escola Rural começa a ter seu espaço nas discussões no 

século XX, a partir do momento em que eram implementadas também escolas públicas 

no Brasil. Nesse tempo, muitas famílias deixam de viver no meio rural, seguindo para as 

cidades, que seguem crescendo, até hoje. A economia brasileira que era de base agrária 

(e sempre foi exportadora e dependente), começa a ter indústrias. A industrialização irá 

crescer de forma mais marcante entre os anos de 1950 e 1970. Em meio a esse processo 

a Educação Rural também sofre mudanças. A partir dos anos de 1940 começa a 

chamada “Revolução Verde”, que derruba os modos de produção agrícola tradicionais 

substituindo por processos tecnológicos que envolvem maquinário, fertilizantes, 

agrotóxicos, e técnicas de plantio e manejo importadas dos Estados Unidos conforme 

aponta Ribeiro (2013).   

 Este modelo de sociedade foi sempre acompanhado por uma educação sem 

crítica social, no qual se faz a transmissão de informações e treino de competências mas 

não se faz a problematização da realidade social vivida. Freire (1987) faz a crítica ao 

modo de ensinar que sempre foi simplesmente de narração, de professores que 

explicam, sem dialogar de forma crítica com os problemas da realidade, colocando o 

docente como detentor de um conhecimento, que é tido como estanque, estático, e 

colocando os educandos como sujeitos iguais a “jarros vazios” prestes a receberem 

grandes quantidades de conhecimentos que seriam simplesmente depositados para 

serem reproduzidos. De acordo ainda com Freire, esse não é apenas um modelo visto 

em escolas rurais, mas também na educação com um todo.  

 Desse modo, outra pergunta é saltada aos olhos: Estes modos de ensinar 

conseguem estabelecer diálogos e relações com o dia-a-dia dos estudantes de Rurais? 

Em análises passadas foi visto que o diálogo entre o os conteúdos do Ensino de Ciências 

ensinado em escolas rurais não faziam diálogo com a realidade de vida dos estudantes, 

de modo que quando havia eram apenas diálogos pontuais sobre determinado assunto 

(BANDINI, 2018).  Assim, outro pergunta se fez relevante: O que dificultaria e o que 

auxiliaria, então, para que os conteúdos dialoguem com a vida dos estudantes do campo 

de fato? Nessa perspectiva o presente trabalho busca em seu objetivo mapear fatores 

que auxiliam e que dificultam o diálogo e o estabelecimento de relacionamentos entre as 

aulas de Ciências com a vida das e dos estudantes de Zona Rural, presentes no 

Município de Lavras e Região. 

2. Metodologia  

Como problema de pesquisa desejamos identificar e analisar os limites e 

possibilidades para serem estabelecidas relações entre o currículo e situações de vida no 

meio rural, tomando estudantes e docentes de escolas rurais como sujeitos participantes 

dessa pesquisa, juntamente com as aulas de ciências da natureza nos anos finais do 
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Ensino Fundamental. Nos perguntamos sobre o que existe na vida e realidade de 

estudantes do campo que possa ser usado no estabelecimento de relações com tais 

conteúdos? Também perguntamos: O que acontece nas escolas que dificulta docentes a 

estabelecerem tais relações? Por que é difícil e geralmente não acontece? Como seriam, 

grosso modo, alguns exemplos (2 ou 3) de planos de aula e abordagem metodológica 

que pudessem estabelecer tais relações? 

Vale ressaltar que os dados coletados e presentes nesse trabalho são iniciais, pois 

a pesquisa ainda se encontra em andamento. Dessa forma, a pesquisa em 

desenvolvimento possui cunho qualitativo, buscando aprofundar nos contextos e 

realidades as aulas de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental em escolas do 

meio rural. Além disso, verificar as relações presentes entre aquilo que é ensinado em 

ciências e o dia-a-dia de alunas e alunos que foram estudantes de escolas rurais também 

será de fundamental importância. Dessa forma, a pesquisa pretende aprofundar nas 

questões sociais envolvidas dentro do processo de ensino e aprendizagem em ciências. 

Minayo (2000) afirma que este tipo de pesquisa serve para compreender, esclarecer e 

enfrentar problemáticas socioculturais, por meio da história. Desse modo, a autora 

mostra que para que isso ocorra deve-se elaborar uma metodologia que contenha 

instrumentos cujas funções não descartem a realidade social e histórica da população a 

ser estudada. Isto segundo a mesma autora, possibilita entender ainda mais 

problemáticas que fazem presentes desde tempos passados. Além disso, Alves (1991) 

menciona que o pesquisador tem de estar imerso no contexto em que os sujeitos 

participantes da pesquisa estão inseridos, de modo que a realidade/contexto presente 

deve ser levado em consideração profundamente. 

Nesse sentido, para que estes aspectos sejam atendidos, serão realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com pessoas que estudaram em escolas rurais e com 

docentes desse mesmo tipo de instituição. As entrevistas serão feitas por de plataformas 

virtuais devida à situação de pandemia ocasionada pelo COVID-19. Gil (2006) elenca 

que este tipo de ferramenta metodológica mostra uma visão geral do problema 

pesquisado. Caracteriza ainda que a entrevista é recomendada para se explorar com 

maior amplitude o problema de pesquisa, deixando assim as entrevistas e os 

entrevistados abertos a discussões. Gil ainda mostra que este tipo de entrevista também 

visa explorar realidades pouco conhecidas, de modo que neste projeto de pesquisa se 

encaixa uma vez que será necessário estruturar um roteiro de entrevista para conhecer as 

ideias e lembranças de entrevistados. Nesse sentido, serão analisados aspectos de vida 

também dos professores e das professoras, porém, principalmente, dos ex-alunos e das 

ex-alunas de escolas rurais do entorno do município de Lavras.  

 

Roteiro de entrevista para docentes:  

 

1) Qual Escola ou Região que atua? 

2) Quanto tempo de atuação em escolas presentes em Zona Rural? 

3) O que você costuma ensinar no 9º ano no ensino de ciências? 

4) Onde busca orientação para ensinar esses conteúdos?  

5) Você consegue identificar situações que ajudam a relacionar os conteúdo com a 

realidade dos estudantes? Seria possível dar um exemplo?  
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6) Como é feita essa relação? 

7) Estes aspectos influenciam em sua prática docente? Como? 

8) Existe alguma orientação por Documentos Institucionais para se fazer relações 

entre conteúdo ensinado e contexto de vida do estudante? 

9) Possui alguma sugestão a mais sobre o assunto?  

 

Roteiro de entrevista para estudantes: 

 

1) Qual escola ou Região que estudou? 

2) O que faz atualmente? 

3) Mora ou é morador ou moradora de comunidades localizadas em Zona Rural? 

4) Seria possível contar como era o seu dia-a-dia? Como eram os períodos fora da 

escola? 

5) Lembra de algum conceito, prática, entre outras coisas que foram ensinadas na 

disciplina de ciências quando estava no 9º ano? 

6) Esses conteúdos te ajudavam no seu dia-a-dia? Eles possuíam algum 

relacionamento com o seu contexto de vida? 

7) Caso não, como que poderia estes conteúdos serem relacionados? Caso sim, 

quais são esses relacionamentos e em que eles se relacionavam? Era possível 

enxergar o que você aprendia fora da sala de aula, em sua casa por exemplo? 

8) Hoje em dia o que você aprendeu no ensino de Ciências lhe faz sentido de 

alguma forma? Ë utilizado no seu dia-a-dia hoje? 

 

3. Dados coletados 

 

 Ao longo do projeto uma professora e uma aluna foram entrevistadas para que 

então pudesse verificar melhor as questões construídas e ter uma primeira abordagem 

sobre o assunto. Vale ressaltar que as perguntas feitas deixam aberto para diálogo 
entre o pesquisador e entrevistados, gerando assim conversas agradáveis e ricas 
ao mesmo tempo. Primeiramente, em entrevista com uma professora de Ciências, foi 

possível observar situações presentes em instituição rural que respondem, de maneira 

inicial, as perguntas postas nesse trabalho. Em fala, a docente atua em uma escola rural 

situada próxima a cidade de Bom Sucesso, região próxima a Lavras. Ainda em fala da 

professora, em suas aulas os conteúdos de ciências são explicados e logo após 

exemplificados exemplos de aplicações de conceitos sobre metodologias agrárias. Foi 

dito também que muitos dos alunos além de estudar trabalham em plantações como 

forma de auxilio de seus familiares e por tal motivo ela exemplifica desta forma. A 

professora orienta-se pelo currículo para estabelecer e formar suas aulas. Foi relatado 

também que suas aulas decorrem com um objetivo de preparar para o ensino 

universitário, uma vez que a escola em que atua possui tanto Ensino Fundamental 

quanto Ensino Médio. Em decorrência pela falta de bateria do celular a entrevista foi 
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interrompida, mas o dados coletados ajudaram a compreender melhor as questões 

postas. 

 Em entrevista com aluna que estudou em escola rural, seu período de 

permanência na escola foi até o sexto ano do Ensino Fundamental. Ela em fala, mostrou 

viver em Zona Rural até os 18 anos de idade mudando para a cidade logo após para 

cursar o Ensino Universitário. Em fala ainda, ao relembrar os conteúdos de ciências que 

eram ensinados, mostrou breve lembrança apenas que eles eram explicados e não 

problematizados. Relembra a antiga estudante ainda em aprender sobre os estados de 

transformação da água e de ter algumas aulas fora do ambiente formal, mas que as 

mesma destinavam apenas serem recreativas. Ao perguntar se algum dos conceitos 

auxiliava ela no seu dia-a-dia fora da escola a ex-aluna respondeu de forma 

indeterminada, não sabendo se o que era aprendido auxiliava ela nestes aspectos. Em 

relato foi dito também que os conteúdos precisam fazer sentido para o aluno, de modo a 

também valorizar a cultura do e da estudante do Campo.  

 Como forma de análise dos questionamentos, vimos que as perguntas feitas 

nesses trabalhos são essenciais, mas em entrevista foi visto a necessidade de se 

estruturar outras perguntas para poder conhecer melhor o contexto tanto dos educadores 

quanto dos educandos de Zona Rural. De acordo com Alves (1991) estar imerso nas 

questões que compreende a história e co contexto da pesquisa são essenciais para que 

assim seja possível alcançar o objetivo pretendido. Nessa perspectiva, o trabalho será 

realizado ainda com mais entrevistas compreendendo assim melhor alcance ao objetivo 

da pesquisa deste trabalho e a tentativa de responder ao problema de pesquisa proposto. 
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Palavras-chave: neoplasia equina; melanócitos; metástase. 

Link para o pitch: https://youtu.be/WTfzYWyacEQ 

 

Melanomas são processos neoplásicos que resultam de alterações nos melanócitos e 

geralmente se apresentam como massas únicas ou múltiplas localizadas no tecido 

dermo-epidermal ou subcutâneo. Quando diagnosticados tardiamente, estes resultam em 

prognóstico desfavorável, devido a possível existência de metástases, não só no 

subcutâneo, mas também em órgãos e cavidades. Foi atendido no Hospital Veterinário 

de Grandes Animais da UFLA, um equino, fêmea de pelagem tordilha, da raça 

Mangalarga Marchador, 20 anos de idade, 390 kg. Este animal foi encaminhado ao 

hospital com a queixa de incapacidade em apoiar o membro pélvico esquerdo no chão. 

As alterações encontradas a partir do exame físico incluíram taquipnéia, bradpnéia, 

lesões cutâneas nodulares, de consistência firme, indolores, localizadas na porção 

ventro-medial da tábua do pescoço, cranial a escapula, parte interior da comissura labial 

e vários nódulos de tamanhos diferentes em toda região perianal, perivulvar e região 

ventral da base da cauda com exsudato e miíase. Além disso, claudicação grau 5 com 

impotência funcional do membro pélvico esquerdo com muita dificuldade em manter o 

equilíbrio. Com base nos achados clínicos o principal diagnóstico diferencial foi 

melanoma devido à característica macroscópica única desses tumores levando a 

compressão de nervos da região ou canal vertebral, seguido por fratura, luxação e lesão 

de nervo ciático, dificultando o apoio do membro. Após 7 dias de internamento com 

protocolo terapêutico de anti-inflamátório: Fenilbutazona (2,2 mg/Kg, SID, IV por 5 

dias), antimicrobiano: Penicilina Procaína (22. 000 UI/Kg, SID, IM durante 5 dias, o 

paciente não apresentou melhoras. Assim, levando em consideração a dificuldade em 

locomover-se, bem estar e prognóstico desfavorável do animal, optou-se pela realização 

da eutanásia, seguida de necropsia. Apresentando microscopicamente, proliferação 

neoplásica na pele, infiltrando profundamente derme e subcutâneo, apresentando 

abundante quantidade de pigmento castanho-escuro, e macroscopicamente: nódulos e 

massas enegrecidos disseminados na musculatura da região glútea e da parede torácica, 

sob a pleura parietal, no diafragma, na região retroperitoneal e pélvica, envolvendo a 

parede retal, na região cervical e na comissura labial. De acordo com os resultados da 

necropsia e o exame histopatológico, o diagnóstico morfológico foi de Melanoma 

Maligno Metastático, corroborando com os achados do exame físico. A pelagem 

tordilha foi determinante para o desenvolvimento dos melanomas e idade avançada do 

equino pode ser considerada como um fator agravante, tendo influência direta na 

malignidade do melanoma e, consequentemente, na formação das metástases. 
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Palavras chave: Cultivares locais; Seleção Participativa; Sementes orgânicas. 
A obtenção de sementes de cultivares adaptadas a cultivos orgânicos é um dos principais 
desafios para a produção orgânica no Brasil. Acredita-se que capacitar o agricultor a fazer 
a seleção de suas próprias sementes baseando-se em métodos técnicos e científicos, 
aliados aos saberes tradicionais, pode ser um caminho para obter materiais genéticos mais 
adaptados às condições de cultivo agroecológicos. O objetivo neste trabalho foi promover 
em parceria com agricultores da Associação de Produtores de Agricultura Natural de 
Maria da Fé – APAN-FÉ, um programa de melhoramento genético participativo de feijão 
vagem visando desenvolver cultivares mais adaptadas às condições de cultivo e mercado 
dos agricultores agroecológicos da região. Foram realizadas rodas de conversa e dias de 
campo nas propriedades de agricultores em Maria da Fé – MG. A partir destas atividades 
participativas elegeu-se cultivares para servir de parentais no melhoramento do feijão 
vagem e realizou-se os seguintes cruzamentos entre as cultivares escolhidas: 1 - HX3000 
x Novirex; 2 - HX3000 x Garrolesa; 3 - Garrolesa x Novirex. Sementes F2 dos 3 
cruzamentos foram distribuídas aos agricultores para futuras seleções. A partir do 
cruzamento 1, foi conduzido um experimento com os parentais e gerações F1 e F2 para 
estimar parâmetros genéticos e possibilidade de ganho com a seleção na característica 
teor de fibra da vagem. As análises realizadas alimentaram uma discussão com resultados 
práticos junto aos agricultores, evidenciaram uma herdabilidade relativamente alta 
(47,20%) para o teor de fibras na vagem e a predominância de efeitos aditivos, assim 
como a ocorrência de segregação transgressiva. A estimativa dos ganhos com a seleção 
foi da ordem de 29% para a característica avaliada e estes resultados permitem antever a 
possibilidade de sucesso do melhoramento genético participativo na obtenção de uma 
nova cultivar de feijão vagem que atenda às necessidades dos associados da APAN-FÉ e 
de demais agricultores familiares da região.  
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Palavras-chave: Criptococose, fungo, leptomeninge 

Resumo: 

      A criptococose é uma afecção sistêmica causada pelo fungo Cryptococcus sp, mais 

comum em gatos, que se infectam por inalação. Os sinais clínicos geralmente iniciam 

no trato respiratório e pode ser acometido o sistema nervoso central. Foi encaminhado 

para necrópsia no Setor de Patologia Veterinária da UFLA um gato, macho castrado, de 

três anos, sem raça definida. No histórico constava que o gato fugiu de casa e voltou 

dois dias depois. Três dias após retornar para casa passou a manifestar midríase 

bilateral, após alguns dias teve ataxia, nistagmo e uma crise convulsiva. Foi internado, 

mas o quadro clínico agravou, com decúbito, crises convulsivas e óbito duas semanas 

após início dos sinais clínicos. No exame macroscópico do encéfalo foi observada área 

aumentada e amarelada no lobo frontal esquerdo. Ao corte transversal do encéfalo, 

realizado após fixação, foi observada uma área arredondada de 1,1 cm de diâmetro, 

gelatinosa, relativamente translúcida. Áreas menores de aspecto semelhante foram 

observadas em outras áreas do telencéfalo e havia material gelatinoso a viscoso nos 

ventrículos. O cerebelo estava conificado e as leptomeninges muito espessadas por 

material gelatinoso em tronco encefálico, principalmente na porção ventral. Foi feita 

distensão do material gelatinoso em lâmina, que foi corada com Panóptico rápido, e 

visualizadas estruturas arredondadas a ovoides envoltas por halo espesso não corado à 

microscopia óptica. Fragmentos de encéfalo e demais órgãos e tecidos foram fixados em 

formalina a 10%, processados e corados com hematoxilina e eosina para análise 

histológica e foi realizada a técnica de ácido periódico de Schiff (PAS) para 

evidenciação de estruturas fúngicas. No exame histopatológico observaram-se 

leptomeninges espessas e desaparecimento de extensas áreas de substância cinzenta, 

associados a grande quantidade de estruturas arredondadas a ovoides com cápsula 

espessa e não corada. Em algumas áreas as lesões se estendiam à substância branca e ao 

plexo coroide. Havia infiltrado inflamatório multifocal discreto, predominantemente 

linfocítico, em meio às estruturas fúngicas. As estruturas visualizadas na histopatologia 

se coraram pelo PAS. A morfologia e as características tintoriais foram características 

para Cryptococcus sp., com diagnóstico de meningoencefalite por Cryptococcus sp. 
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Na prática, eventos indexados no tempo podem apresentar variações que ocorrem em 

intervalos regulares específicos. A característica supracitada foi observada aos dados 

relacionados ao número de óbitos de COVID-19 no Brasil do início até a data de 20 de 

outubro de 2020, pois notou-se que aos domingos acontece uma queda considerável no 

número de registros, indicando sazonalidade. Outro padrão que pode acontecer em uma 

série temporal é a tendência, a qual, pode ser crescente ou decrescente. No geral 

pesquisadores utilizam uma média móvel (utilizando 14 dias anteriores) para verificar 

aumento ou não do número de óbitos, considerando que, se a alteração de um dia 

comparado a 14 dias atrás estiver na margem de 15% considera-se como estabilidade. 

Nos dados avaliados em questão, obtidos no site do Ministério da Saúde, nota-se que a 

série inicialmente apresenta uma inclinação positiva do número de registro de óbitos do 

novo coronavírus, contudo, estes valores estabilizam na maior parte da série (sugerindo 

ausência de tendência). Esta característica de estabilidade nos número de óbitos de 

COVID-19 não foi observado em países da Europa, onde houve um aumento, pico e um 

declínio desses registros. O objetivo deste estudo é verificar se quando os dados 

apresentam estabilidade, a utilização do Método de Previsão com Correção à Priori da 

Sazonalidade, fornece boas estimativas para as previsões do número de óbitos por 

COVID-19. Foram retirados os últimos quatorze valores da série aplicou-se o método em 

estudo, em seguida, observou-se que os valores previstos para os dias de 07 a 20 de 

outubro de 2020. Realizou-se a previsão através do método de previsão de média móvel 

utilizando 14 valores anteriores, com multiplicação dos fatores sazonais. O método 

levando em conta a sazonalidade obteve estimativas satisfatórias, com isso, tem-se que o 

mesmo é eficiente.  
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Recentemente, alguns programas de melhoramento de Eucalyptus vêm tentando 
autofecundar genitores pré-selecionados, para eliminar carga genética, fixar alelos 
favoráveis e, assim, desenvolver linhagens semiendogâmicas visando à produção de 
híbridos de maior produtividade. No entanto, a taxa de sucesso nessas autofecundações 
não tem sido alta, em especial, por contaminações com pólen externo. O objetivo deste 
trabalho é avaliar combinações de métodos de isolamento de ramos, visando a minimizar 
a contaminação por pólen externo, na produção de progênies autofecundadas de 
Eucalyptus. Para isso, foram testados sete tratamentos diferentes, variando os métodos de 
autopolinização e o material para isolamento dos ramos (tipo e espessura do tecido). Os 
tratamentos foram aplicados em seis matrizes de cada uma das espécies E. grandis e E. 
urophylla, com três repetições (ramos diferentes na mesma matriz) e 100 botões 
polinizados em cada repetição. Os frutos foram colhidos, beneficiados, e as sementes de 
cada repetição semeadas em 11 tubetes. Em razão do elevado custo da verificação de 
autofecundação por genotipagem de microssatélites, foram selecionados três dos sete 
tratamentos para genotipagem. Não houve diferença significativa no número de botões 
vingados, frutos colhidos e tubetes germinados entre os tratamentos das matrizes 
avaliadas. Houve diferença significativa para a espécie, sendo que as matrizes de E. 
urophylla tiveram maior sucesso nas autofecundações. Com base na genotipagem, a taxa 
de sucesso de autofecundação só foi significativamente afetada pela espécie, sendo 
também mais favorável em E. urophylla. Em relação aos tratamentos e às classes de 
matrizes também não houve diferença significativa na taxa de autofecundação. Esse 
resultado, apesar de inesperado, representa um avanço para o programa de geração de 
linhagens semiendogâmicas da empresa. Como não foi detectada diferença significativa 
entre os tratamentos, pode-se optar pelo tratamento com maior facilidade operacional, que 
consiste na simples limpeza e proteção dos ramos, antes da abertura das flores, 
eliminando-se a necessidade de armazenamento de pólen e da polinização controlada. 
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As nanopartículas vem se destacando devido às suas propriedades e aplicações em quase 

todos os campos da ciência. Geralmente, as nanopartículas são sintetizadas por meio de 

métodos químicos e físicos, que podem demandar consumo intensivo de energia e o 

envolvimento de substâncias químico-tóxicas. Portanto, o desenvolvimento de abordagens 

que não produzam subprodutos químicos nocivos ao ambiente no protocolo de síntese de 

nanomateriais é necessariamente crescente. Com isso, a síntese de nanopartículas usando 

fungos se apresenta como uma alternativa simples e viável para obter nanomateriais. Dessa 

forma, neste trabalho objetiva-se sintetizar nanopartículas de ferrita de cobalto por meio de 

fungos filamentosos para a remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos. Essa é uma das classes de contaminantes de maior preocupação 

mundial, pois constitui um grupo de micropoluentes orgânicos persistentes no solo e de 

elevada capacidade carcinogênica e mutagênica. Ademais, as nanopartículas de ferrita de 

cobalto podem apresentar comportamento superparamagnético, ou seja, podem ser 

fortemente magnetizadas por um campo magnético externo, porém não apresentam 

magnetização se o campo magnético externo for nulo. As nanopartículas 

superparamagnéticas são caracterizadas por possuírem um único domínio (monodomínio 

magnético). No estado superparamagnético, a magnitude do campo coercivo e a 

magnetização remanescente são insignificantes, logo a curva de magnetização do material 

não apresenta efeito de histerese. As nanopartículas superparamagnéticas possuem 

propriedades específicas que são apropriadas para aplicação na remoção de contaminantes. 

Assim, o desenvolvimento de um processo de remediação de solos contaminados mais 

eficiente e sustentável é esperado a partir dos resultados a serem encontrados neste estudo. 
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Por meio da Miconanotecnologia,  é   possível empregar fungos e o resíduo de 

seu cultivo, o substrato exaurido da produção de cogumelos (SMS), na produção de 

materiais em escala nanométrica. Este trabalho objetiva fazer uso do SMS na produção 

de nanomateriais à base de carbono, bem como empregar diferentes espécies de fungos 

como agentes precursores da sı́ntese de pontos quânticos semicondutores de CdS do 

tipo II-VI com capacidade de emissão e absorção de luz. Os SMS foram obtidos a 

partir do cultivo dos fungos Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes, moídos em um 

moinho de bolas, peneirados em uma peneira de 325 mesh e então submetidos à 

pirólise por 2h a uma taxa de aquecimento de 10ºC/min até a temperatura final de 

900ºC. As amostras resultantes foram diluídas em água ultrapura e colocadas no 

sonicador ultrassônico para dispersão das nanopartículas . Por sua vez, o cultivo 

dos cogumelos comestı́veis das espécies Pleurotus ostreatus, Pleurotus sp., Coprinus 

comatus, Coprinus sp. e Agaricus subrufescens foi feito em meio de cultura lı́quido.  

Os micélios foram filtrados em uma peneira de 50 mesh e lavados utilizando água 

ultrapura para remoção do meio de cultura residual.  Os compostos CdSO4 e Na2S 

foram adicionados aos micélios, e então amostras de cada frasco foram centrifugadas. 

Os sobrenadantes foram extraídos, filtrados e dispersos em água ultrapura. Em ambos 

os experimentos, foi observada fotoluminescência quando as amostras foram 

submetidas à luz UV, o que é um indicador qualitativo da presença de nanopartículas. 

Todas as amostras obtidas serão caracterizadas por meio da espectroscopia de 

absorção UV-Vis e também será realizada a análise do espectro de luminescência afim 

de identificar o tamanho das nanopartı́culas produzidas. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/jJw9Eys9Uic 

A modificação na composição nutricional da dieta de ruminantes causa alterações 

significativas na estrutura dos ácidos graxos (AG) suplementados devido a ação dos 

microrganismos ruminais. A modificação na estrutura dos AG altera a função que os 

mesmos desempenham no metabolismo dos ruminantes. O método de Folch (1957) é o 

mais utilizado na determinação de AG no tecido desses animais e apresenta certas 

desvantagens como o grande volume de solvente e baixa transferência de massa do 

analito para a fase extratora. Assim, a LD-DLLME foi testada como um método 

alternativo para a determinação dessas substâncias. Nesse trabalho a microextração 

líquido-líquido dispersiva de baixa densidade (LD-DLLME) com posterior etapa de 

esterificação, foi proposta para a determinação de ácido linoleico (AL) e ácido esteárico 

(AE) em amostras de soro sanguíneo de ruminantes. A metodologia desenvolvida teve 

como objetivo extrair e esterificar de forma rápida e eficiente ambos os AG com 

subsequente análise por cromatografia gasosa com detector de ionização em chamas 

(GC/FID). A otimização do método de extração foi realizada com o modelo polinomial 

de Scheffé para misturas de três componentes. O método foi validado segundo os 

parâmetros estabelecidos pelo guia EURACHEM/2014. A condição ótima de extração 

para a LD-DLLME foi de 1400 µL do meio de dispersão (MgCl2 0,017%), 400 µL de 

solvente extrator (tolueno) e 1200 µL de solvente dispersor (metanol). O desempenho 

do método demonstrou linearidade, seletividade, sensibilidade e precisão adequadas para 

ser aplicado em amostras reais, apresentando uma recuperação média de 98,54% e 

103,83% para o AL e para o AE, respectivamente. A LD-DLLME mostrou-se superior 

ao método de Folch et al. (1957), até então utilizado na determinação de AG em 

amostras de soro sanguíneo de ruminantes. Por meio das análises em amostras reais 

pode-se inferir que o método desenvolvido é eficiente no monitoramento dessas 

substâncias no organismo de ruminantes. 
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A pitaia é considerada um fruto com grande potencial econômico e apreciada pelo sabor 

suave, apresenta adaptação a fatores abióticos como a salinidade, mas em concentrações 

elevadas pode ser prejudicial. Assim, objetivou-se verificar a tolerância de cladódios de 

pitaia vermelha submetidos a concentrações crescentes de NaCl in vitro. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, avaliando-se diferentes 

concentrações de NaCl (0; 12,5; 25; 37,5 e 50 mM). Após 40 dias, avaliou-se as 

características fitotécnicas tais como número de brotos, comprimento radicular, massa 

fresca e seca de cladódio e raiz; e fisiológicas como teor de clorofila a, clorofila b, 

clorofila total e carotenoides. Diferenças significativas ao nível de 5% de significância, 

obtidas pelo software Sisvar e análise de regressão, foram observadas apenas para 

comprimento radicular e teores de clorofilas a, b e total. Dessa forma, os resultados 

apontam que a concentração de NaCl a partir da qual foi observado decréscimo nos 

teores de clorofila a, clorofila b, clorofila total e comprimento radicular foram 

respectivamente: 21,56 mM, 36,34 mM, 24,47 mM e 23,57 mM. As concentrações de 

NaCl que possibilitaram maiores incrementos nas características estudadas variaram de 

21,56 a 36,34 mM. Além disso, faz-se necessária a realização de estudos de tolerância à 

salinidade da pitaia vermelha a fim de se obter materiais resistentes.  
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Altas temperaturas podem afetar negativamente a produção de café. Várias abordagens 

têm sido feitas visando o melhoramento do cafeeiro na tolerância a estresses. O estudo 

de mecanismos moleculares, como os microRNAs por exemplo, são uma aposta, 

embora sejam pouco explorados em culturas perenes. Neste trabalho, temos como 

objetivo, estudar o papel dos microRNAs na tolerância a altas temperaturas em cafeeiro. 

Para isso, utilizamos 3 genótipos de Coffea arabica (Arara, Catuaí Vermelho e Mundo 

Novo) e um genótipo de Coffea canephora (Robusta Tropical). Cada cultivar foi 

representada por 20 plantas que foram distribuídas em uma câmara de crescimento 

(CMP6050 – Conviron®) em blocos casualizados e fatorial 4:3. As plantas foram 

submetidas a 4 tratamentos térmicos, TR1: 15 dias a 19°C/23°C; TR2: 15 dias a 

23°C/27°C; TR3: 15 dias a 27°C/31°C. Foram feitas análises fisiológicas: temperatura 

foliar e condutância estomática e bioquímicas: MDA, peroxidação lipídica, prolina, 

amido, proteínas solúveis totais, açúcares redutores e açúcares solúveis totais. Após 

análise estatística univariada e multivariada dos dados bioquímicos e fisiológicos, 

observou-se que o genótipo Robusta tropical apresenta maior tolerância a altas 

temperaturas e a temperatura máxima de 31°C induziu estresse em todos os genótipos. 

Todos os genótipos de C. arabica apresentaram comportamento semelhante entre si. 

Para a análise da expressão gênica, foram escolhidos 8 microRNAs com base na 

literatura e em dados de RNA-Seq de cafeeiros submetidos a estresse térmico. Dos 8 

microRNAs analisados (miR396, miR828, miR156, miR172, miR393, miR060, miR166 

e miR157), apenas o miR828 não apresentou diferença significativa entre TR1 e TR3. 

Sendo assim, dentre os 8 genes avaliados, 7 são responsivos à condição de estresse 

imposta e possivelmente contribuem para o desenvolvimento de respostas em cafeeiros 

sob altas temperaturas. 
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O Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo com cerca
de 213,5 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 obser-
vada ao longo do beneficiamento do couro bovino. O curtume é nome dado ao processo
que consiste basicamente 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 uti-
lizam 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 cresci-
mento 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 6 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 o 105 dias
de incubação. Concluiu-se que os modelos não lineares Cabrera e Juma descreveram ade-
quadamente o carbono mineralizado da dose 6 mg/ha de lodo de curtume. Os critérios
para a seleção dos modelos foram o critério de informação de Akaike corrigido (AICc) e
o coeficiente de determinação ajustado. Partido disso, 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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No cenário de precificação de seguros, fatores de risco e exposição são aspectos
importantes a serem considerados de modo a garantir a saúde atuarial de seguradoras.
Comumente, os métodos de precificação são sustentados no princípio do mutualismo,
garantindo um nível de indenização e de custo esperado que possibilite a constituição de
reservas  financeiras  para  indenizações.  O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  a
distribuição de indenizações de seguros de veículos de cobertura colisão perda total na
região do sul de Minas Gerais. Os dados utilizados representam apólices com presença
de sinistro no primeiro semestre de 2018, disponibilizados pela Superintendência de
Seguros Privados. Sob o enfoque Bayesiano, foram considerados os modelos Gama e
Lognormal,  que  possibilitam  a  modelagem  de  dados  assimétricos.  Para  o
estabelecimento  de  distribuições  a  priori,  recorreu-se  a  classe  de  prioris  não
informativas de Jeffreys. A comparação dos modelos foi realizada a partir do Fator de
Bayes e da razão entre o logarítmico das verossimilhanças marginais, que indicaram o
modelo Lognormal mais plausível.  Posteriormente, foram calculadas métricas como a
Conditional  Tail  Expectation  (CTE)  e  os  percentis  da  distribuição  ajustada,  que
permitem  avaliar  níveis  de  risco,  custos  extremos  e  medidas  de  gerenciamento  de
reservas monetárias.
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Abstract. The present study is under development and aims to generate a model of 

critical areas of trampling for a species of generalist canid, the Cerdocyon thous. 

For the construction of the model are being considered the potential distribution 

of the species and the characteristics of the road and traffic. 3835 occurrence 

data of the species are being used and for the analyses the Maxent program and a 

GIS software. 18 models of potential run over distribution were generated for the 

Pampa Biome. The best of them with an AUC=0.8313 and with 4 explanatory 

environmental variables. The next steps involve the construction of the potential 

distribution models for the other biomes and the generation of the critical areas 

model. 

Keywords: Maxent, hotspots, road infrastructure. 

 

Resumo. O presente trabalho encontra-se em desenvolvimento e tem como 

objetivo gerar um modelo de áreas críticas de atropelamento para uma espécie de 

canídeo generalista, o Cerdocyon thous. Para construção do modelo estão sendo 

considerados o potencial de distribuição da espécie e as características da 

rodovia e do tráfego. Estão sendo utilizados 3835 dados de ocorrência da espécie 

e para as análises o programa Maxent e um software de SIG. Foram gerados 18 

modelos de distribuição potencial de atropelamento para o Bioma Pampa. O 

melhor deles com uma AUC=0,8313 e com 4 variáveis ambientais explicativas. 

Os próximos passos envolvem a construção dos modelos de distribuição potencial 

para os demais biomas e a geração do modelo de áreas críticas. 

Palavras-chave: Maxent, hotspots, infraestrutura viária. 
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1. INTRODUÇÃO 

Infraestruturas viárias são imprescindíveis para o desenvolvimento social e 

econômico do país e estão em constante ampliação, uma vez que permitem conectar 

áreas remotas e transportar cargas e passageiros por todo o território nacional (CNT, 

2020).  

A implantação destes empreendimentos gera impactos sobre a biodiversidade 

local, dentre eles tem-se o atropelamento de fauna. Segundo estimativas do Centro 

Brasileiro de Ecologia em Estradas (CBEE, 2020), este impacto afeta 475 milhões de 

animais selvagens todos os anos no Brasil.  

Ao se considerar espécies de médio e grande porte, Cerdocyon thous é a mais 

recorrente em trabalhos de atropelamento de fauna (RAMOS-ABRANTES et al., 2018; 

BRUM, 2018;) em todo o território brasileiro e provavelmente a espécie mais 

atropelada (BAGER, comunicação pessoal). Segundo Prada (2004) as altas taxas de 

atropelamento da espécie podem estar relacionadas com seu comportamento de se 

deslocar sobre as estradas para se alimentar de carcaças de outros animais. 

Como forma de ampliar a área geográfica de estudo e prever locais potenciais de 

atropelamento para espécies específicas, muitos pesquisadores têm trabalhado com o 

desenvolvimento de Modelos de distribuição potencial (SANTOS et al., 2018; LIN, 

2019). Esse tipo de modelo estatístico se utiliza de variáveis ambientais (clima, relevo, 

hidrografia, entre outras) e de dados de presença/ausência para identificar as áreas de 

potencial ocorrência da espécie e tem como principal limitador o tamanho amostral 

(GUISAN; ZIMMERMANN, 2000).  

Apesar de muitos pesquisadores fazerem uso dos modelos preditivos como 

modelos de distribuição potencial de atropelamento (SANTOS et al., 2018; ABRA, 

2019), conhecer a área de ocorrência da espécie não é o suficiente para prever as áreas 

críticas de atropelamento. Isso porque fatores como características das rodovias (tais 

como volume de tráfego, largura da via, velocidade de tráfego e tipo de pista) não são 

considerados nos modelos preditivos, mas afetam diretamente a ocorrência de 

atropelamentos e por tanto devem ser levados em consideração para identificação de 

áreas críticas (BENNETT, 2017; LAURANCE; GOOSEM; LAURANCE, 2009). 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo gerar um modelo de áreas críticas de 

atropelamento para uma espécie de canídeo generalista, amplamente distribuída no 

território nacional, o Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

O modelo de áreas críticas está sendo realizado para todo o território brasileiro, 

uma vez que a espécie se encontra amplamente distribuída no país. No entanto, para 

avaliar o potencial de distribuição da espécie, que é a primeira etapa do trabalho, está 

sendo feita a segmentação por biomas terrestres, uma vez que, apesar de a espécie 

escolhida ser encontrada em todo o território nacional, suas preferências ambientais 

podem potencialmente variar de um bioma para outro (COURTENAY; MAFFEI, 2004; 
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DE MELLO BEISIEGEL et al., 2013; JUAREZ; MARINHO-FILHO, 2002; MAFFEI; 

TABER, 2003;  FARIA-CORRÊA, 2004). 

2.2 Coleta e análises de dados 

Para desenvolvimento da primeira parte do trabalho (construção dos Modelos de 

distribuição potencial da espécie) são utilizados dados de ocorrência da espécie 

(n=3835), coletados entre os anos de 2000 e 2019, distribuídos em todos os biomas 

brasileiros. Como a maioria destes registros são provenientes de atropelamento, os 

modelos de distribuição potencial resultantes desta análise apresentam um viés para 

áreas de ocorrência destes eventos, desta forma adotaremos o nome “Áreas Potenciais 

de Atropelamento” (APA). 

Para delimitar as APAs está sendo utilizado o software Maximun Entropy 

Algorithm (MaxEnt) e variáveis ambientais (n=22) disponíveis em diferentes bases, tais 

como IBGE, IPEF, INPE e WorldClim. Ao final desta etapa serão obtidos seis modelos 

de distribuição potencial, um para cada bioma terrestre brasileiro. O conjunto de 

variáveis a serem utilizadas para cada bioma será definido a partir de uma análise de 

autocorrelação.  

Já os dados de ocorrência estão sendo segmentados por bioma e avaliados 

quanto autocorrelação espacial (raio de 5km) e duplicidade. O modelo de áreas críticas 

de atropelamento será construído integrando as APAs e as caraterísticas das rodovias, 

semelhantemente ao ilustrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma ilustrativo do processo de geração do Modelo de áreas 
críticas de atropelamento, desde a geração do Modelo de distribuição potencial 

no Maxent até a integração do modelo com as características da rodovia. 

Ao final do trabalho espera-se estabelecer 6 (seis) níveis de risco de 

atropelamento para a espécie, atribuídos quilômetro a quilômetro. 
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3. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o momento foram realizadas as análises de modelagem potencial de 

atropelamento para o Bioma Pampa e foram gerados 18 modelos. Do total de registros, 

616 se encontravam no bioma Pampa, mas utilizamos 137 deles para o modelo.  

 O melhor modelo foi composto por quatro variáveis e apresentou AUC = 

0,8313. A contribuição das variáveis para explicação do modelo foram: Vegetação = 

38,04%, Altitude = 29,82%, Faixa anual de temperatura = 26,88% e Densidade de 

drenagem = 5,26%.  

 Para o bioma Pampa, as APAs estão localizadas na planície costeira, a qual se 

caracteriza por vegetação de restinga e baixas altitudes (< 20 metros). As variáveis 

encontradas para este bioma não necessariamente serão as mesmas para o restante da 

área de distribuição da espécie, uma vez que o C. thous possui hábitos generalistas e 

oportunistas.  

O mapa de potencial distribuição de espécie gerado por este modelo encontra-se 

na figura 2 e quanto maior a intensidade da cor vermelha, maior a probabilidade de 

ocorrência da espécie na área. 

 

 

Figura 2 - Mapa do modelo de distribuição potencial (AUC=0,8313) do 
Cerdocyon thous para o bioma Pampa. Quanto maior a intensidade da cor 

vermelha, maior a probabilidade de ocorrência da espécie no local. 

4. CONCLUSÃO 

 Os próximos passos envolverão a replicação da metodologia para os demais 

biomas e sobreposição dos resultados dos modelos potenciais e as características de 

rodovia e tráfego. Após esta etapa é esperado um refinamento destas informações e 

definição das áreas críticas de atropelamento.  

 Este trabalho está sendo realizado com uma espécie altamente resiliente, que 

obtendo resultado poderá indicar que a metodologia de análise pode ser aplicada para 
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outras espécies mais restritivas, contribuindo para o planejamento regional através da 

definição de áreas críticas de atropelamento. 
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 A secagem de alimentos é uma operação cara, demorada e complexa, e a 

modelagem matemática pode ser uma forma prática de descrever este processo. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o modelo matemático mais adequado para descrever a 

secagem convectiva de resíduos de abacaxi com e sem pré-tratamentos com etanol. 

Abacaxis da variedade Pérola foram processados em extrator de suco com peneira de 

0,5 mm e o bagaço foi coletado para a secagem subsequente. Foram aplicados pré-

tratamentos com etanol, sendo eles: controle (sem qualquer pré-tratamento) e amostras 

com 5 ou 10% (m/m) de etanol pulverizado e misturado. As amostras foram secas por 

secagem convectiva a 40 e 60 °C e 1 ± 0,1 m·s-1 até peso constante. As amostras com 

pré-tratamentos com etanol iniciaram o processo de secagem com valores de umidade 

adimensional (MR) superiores às amostras controle (ou seja, umidade da amostra in 

natura + etanol adicionado). Foram aplicados oito modelos matemáticos para descrever 

a curva de secagem e a qualidade do ajuste foi avaliada por meio do coeficiente de 

determinação (R²), qui-quadrado (X²) e erro quadrado médio (RMSE). Todos os 

modelos descreveram bem os dados experimentais com R²>0,970, X²<0,022 e 

RMSE<0,130. Entretanto, os modelos de Page, Wang & Singh, Dois termos e Newton 

mostraram falta de ajuste no início do processo, pois não consideram o valor de MR 

inicial (MR>1 para amostras pré-tratadas com etanol). Por outro lado, os modelos de 

Henderson & Pabis, Logarítmico, Page modificado e Midilli Kucuk se ajustaram bem 

desde o início do processo, sendo que os dois últimos apresentaram os melhores ajustes. 

Entretanto, o modelo de Page modificado apresenta maior simplicidade e menor 

descrição empírica. Portanto, o modelo de Page modificado foi selecionado como o 

melhor modelo para descrever a cinética de secagem convectiva de resíduos de abacaxi. 
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 As benzamidas compreendem uma classe de herbicidas que interferem no 

processo de fotossíntese da planta através da inibição da via de transporte de elétrons 

fotossintéticos (PET). Diante disso, um grupo de 80 benzamidas foi selecionado da 

literatura [1,2,3] com o objetivo de se criar um modelo MIA-QSAR com a capacidade de 

relacionar as características estruturais químicas desses compostos com a sua 

capacidade de inibição da via PET (pIC50). Como estratégia, inicialmente, foram 

geradas imagens bidimensionais (2D) preto e branco dos compostos no programa 

ChemSketch, e, em seguida, tais representações moleculares foram sobrepostas e 

desdobradas em uma  matriz de pixel, onde cada linha correspondia a uma molécula e as 

colunas aos valores de pixel de cada posição das imagens originais. A partir dessa 

matriz, obtiveram-se os descritores moleculares após a exclusão das colunas com 

variância zero. Com o auxílio da ferramenta Chemoface, foi gerado um modelo QSAR, 

utilizando-se o método de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS). O modelo 

com 2 variáveis latentes (LV) e com 20 moléculas selecionadas para o grupo teste, via 

algoritmo Kennard-Stone, apresentou os seguintes resultados: RMSEc: 0.366, r2: 0.899, 

RMSEy-rand: 0.768, r2
y-rand: 0.556, cr2

p: 0.556,  RMSEcv: 0.583, r2
cv: 0.748, RMSEp: 

0.535, r2pred: 0.897, r2
m(test): 0.837. Ainda, a robustez e estabilidade do modelo foram 

verificadas por meio de bootstrapping (20 ciclos), obtendo-se os seguintes valores: 

RMSEc: 0.418, r2: 0.894, RMSEy-rand: 0.963, r2
y-rand: 0.440, cr2

p: 0.636,  RMSEcv: 0.576, 

r2
cv: 0.801, RMSEp: 0.468, r2pred: 0.829, r2

m(test): 0.718, o que mostra que o presente 

modelo é robusto e estável. Em uma nova etapa serão incluídas informações 

relacionadas à eletronegatividade e raio de van der Waals nos descritores moleculares, 

através da inserção de cores RGB nas imagens, esperando-se que o modelo QSAR seja 

ainda mais preditivo e informativo. 
 

[1] HONDA, I.; YONEYAMA, K.; IWAMURA, H.; KONNAI, M.; TAKAHASHI, N.; YOSHIDA, S. 
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Photosynthesis-inhibiting efficiency of 4-chloro-2-(chlorophenylcarbamoyl)phenyl alkylcarbamates, 

Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011, 21, 4564-4567. 

[3] SHARMA, M. C., Identification of 3-nitro-2,4,6-trihydroxybenzamide derivatives as 

photosynthetic electron transport inhibitors by QSAR and pharmacophore studies, Interdiscip. Sci. 
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Realizar análises sobre os custos incorridos da carteira de beneficiários das operadoras                       
de saúde é de grande importância para a gestão financeira e mensuração de riscos. Uma                             
parte desses custos ocorre quando algum beneficiário utiliza o Sistema Único de Saúde                         
(SUS), havendo assim o ressarcimento das operadoras para o mesmo. Indenizações e                       
custos atuariais apresentam comportamento assimétrico positivo e com caudas pesadas.                   
Na literatura, estudos frequentemente utilizam as distribuições Skew t, Burr, Gama,                     
Weibull e variantes para a modelagem destes, enfatizando eventos extremos, isto é,                       
elevados custos que impactam as reservas financeiras, possibilitando a criação de                     
medidas de risco através dos quantis das distribuições ajustadas. O objetivo deste estudo                         
é modelar valores extremos de ressarcimento que superam R$10.895,00, representando                   
o quantil 0,99 empírico. Os dados de ressarcimento são de Minas Gerais obtidos no                           
Portal brasileiro de dados abertos. Foram utilizados os modelos aditivos generalizados                     
para locação, escala e forma (GAMLSS), que permitem estimar todos parâmetros da                       
distribuição, os quais podem ser modelados através das variáveis explicativas sexo,                     
faixa etária e dias de internação. Dentre três distribuições analisadas, considerou-se a                       
Skew t, que permite a modelagem de dados assimétricos, cujo o gráfico de worm                           
apresentou melhor comportamento. Como resultado, obteve-se uma relação inversa dos                   
valores de indenização médios com a faixa etária do beneficiário, já para a variável sexo                             
observou-se um efeito positivo na média, do sexo masculino em relação ao sexo                         
feminino, a variável dias de internação foi não significativa para a média apresentando                         
efeito positivo. Os demais parâmetros da distribuição foram modelados somente pelo                     
intercepto.  
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A manga é uma fruta polposa e apresenta variações que podem influenciar no 

tamanho, forma, coloração, presença de fibras, aroma e sabor. De origem asiática, ela faz 

parte do elenco das frutas tropicais de grande importância econômica. O Brasil se destaca 

como produtor e exportador desta fruta em nível mundial. O desenvolvimento adequado 

dos seus frutos pode garantir maior produtividade da cultura. O crescimento dos frutos 

apresenta padrão sigmoidal o qual pode ser modelado por modelos de regressão não 

linear. Estes modelos apresentam interpretação prática para os parâmetros e podem ajudar 

no manejo identificando as diferentes fases fenológicas. O objetivo deste trabalho é 

ajustar os modelos não lineares de Brody, Gompertz, Logístico e von Bertalanffy na 

descrição do crescimento de frutos de manga Palmer. Foi coletado o teor de massa fresca 

(g) aproximadamente cinco dias após a antese e, foi finalizada quando os frutos atingiram 

o ponto de colheita aos cento e vinte dias, totalizando dezenove épocas de amostragens. 

As estimativas foram obtidas utilizando o método iterativo de Gauss-Newton e, 

posteriormente foi realizada a análise de resíduos em nível de 5% de significância, no 

software R. O método convergiu para todos os modelos estimando parâmetros 

significativos. Notou-se que os modelos Gompertz e von Bertalanffy infringiram o 

pressuposto de homogeneidade da variância, então, neste caso, seria adequado realizar 

um ajuste ponderando a variância. Já os modelos Brody e Logístico não atenderam o 

pressuposto de independência, com isso, torna-se necessário o incremento de um 

parâmetro autorregressivo (AR). Ademais, para a descrição inicial destes modelos, 

observou-se que os modelos Gompertz e von Bertalanffy foram os mais adequados 

graficamente; já o modelo Brody apresentou o pior ajuste gráfico, subestimando o início 

e superestimando o final do crescimento de frutos de manga Palmer.  
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O desenvolvimento do feijoeiro por meio do acúmulo da matéria é importante, pois é um 

parâmetro de crescimento e está associado significativamente com a produtividade de 

grãos. Desta maneira, torna-se uma ferramenta informativa para o auxílio do manejo 

adequado e detecção de fatores que afetam diretamente o desenvolvimento da planta. 

Então, a modelagem desse tipo de crescimento pode subsidiar melhor conhecimento e 

aplicação eficiente das práticas agrícolas. Sabe-se que, diversos estudos nem sempre estão 

de acordo com o modelo convencional que considera a distribuição do erro normal, pois 

um problema pode ser à falta de simetria na distribuição ou presença de distribuição com 

caudas mais pesadas ou leve. Desta maneira, alguns trabalhos na literatura vêm propondo 

uma flexibilidade na distribuição do termo erro sendo um pouco mais realista. Diante do 

exposto, este trabalho tem como objetivo ajustar os modelos não lineares Logístico e 

Gompertz com erros normais assimétricos e compará-los por meio dos seguintes 

avaliadores de qualidade de ajuste: critério de determinação eficiente, critério de 

informação de Akaike e critério de informação bayesiano. O experimento foi realizado 

na Universidade Federal de Lavras, no período da safra das águas, em um delineamento 

em blocos casualizados, contendo três repetições; usou-se o esquema fatorial 3 x 8, sendo 

constituído por cinco densidades de semeadura (75, 215 e 355 mil planta por hectare) e 

oito épocas de avaliação (13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 dias após emergência) em que foi 

analisado o acúmulo de matéria seca no total do feijoeiro, ou seja, na soma do acúmulo 

da haste, folha, vagem e grão. O modelo Logístico considerando erros normais 

assimétrico foi o que apresentou um ajuste mais satisfatório conforme os avaliadores 

usados no estudo. 
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Abstract. Vegetable fibers are hygroscopic and this feature presents itself as 

one of the main problems that needs to be mitigated due to the degradation 

process that the fibers undergo inside cementitious matrices. The objective of 

this research was to apply the alkaline NaOH treatment at different levels to 

improve fiber properties. The alkaline treatment on the sisal (FS) and banana 

pseudostem fibers (FPB) was applied at different levels 2%, ¨5 e 12% and 

reaction times and its efficiency was evaluated by water absorption tests by 

immersion and basic density. When mercerized, the fibers FS and FPB showed 

absorptions respectively of 59% and 102% and the basic density less than 

0,314g/cm3 e 0,099g/cm3. 

Keywords: Fiber treatment, Property, banana pseudostem, sisal. 

 

Resumo. As fibras vegetais são higroscópicas e esta característica se 

apresenta como um dos principais desafios que precisa ser atenuado devido 

ao processo de degradação que as fibras sofre no interior das matrizes 

cimentícias. Objetivou-se, nesta pesquisa, a aplicação do tratamento alcalino 

NaOH em diferentes níveis para melhorias nas propriedades. O tratamento 

alcalino nas fibras de pseudocaule de banana (FPB) e sisal (FS) foram 

aplicados em diferentes teores 2%, 6% e 12% e tempos reacionais e sua 

eficiência foi avaliada pelos ensaios de absorção de água por imersão e 

densidade básica. Quando mercerizadas, as fibras FS e FPB apresentaram 

absorções respectivamente de 59% e 102% e a densidade básica inferiores a 

0,314g/cm3 e 0,099g/cm3. 

Palavras-chave: Tratamento das fibras, Propriedades, pseudocaule de 

banana, sisal. 

 

669



 

 

1. Introdução 

A inserção fibras vegetais em materiais cimentícios exige uma compatibilidade 

considerável. As fibras vegetais são higroscópicas e esta característica se apresenta 

como um dos principais problemas que precisa ser atenuado devido ao processo de 

degradação que as fibras sofre no interior das matrizes cimentícias (SILVA et al., 2020). 

A maior parte das fibras vegetais utilizadas como reforço em cimento são importantes 

para dispersão na produção do fibrocimento (BENTCHIKOU et al., 2012). As 

lignocelulósicas representam grande oportunidade, pois são aproveitadas na produção de 

fibrocimento, devido a serem fortes como as fibras sintéticas, rentáveis e renováveis.   

Os tratamentos químicos podem diminuir os grupos hidroxilas presentes na fase 

amorfa e remover as coberturas de lignina e hemicelulose da superfície da fibra e expor 

a estrutura de celulose para reagir com materiais ligantes (KABIR et al., 2013). Além de 

ajuda a melhorar a interação interfacial entre a fibra e a matriz através da remoção de 

hemicelulose, lignina, cera e outras impurezas (IBRAHIM et al., 2016).  

 Desta forma, este trabalho objetivou-se a aplicação do tratamento alcalino com 

soluções de NaOH em diferentes níveis para melhorias nas propriedades das fibras. O 

tratamento alcalino nas fibras de pseudocaule de banana e sisal foram aplicados em 

diferentes teores 2%, 6%, e 12% e tempos reacionais e sua eficiência foi avaliada pelos 

ensaios de absorção de água por imersão e densidade básica. 

2. Materiais e métodos 

2.1 Obtenção das fibras e Pré-tratamento das fibras 

A fibra de bananeira foi obtida pelo processo de desfibrilação do pseudocaule 

(Musa sp.). A fibra extraída foi lavada em água corrente para retirada de excessos 

orgânicos e secas naturalmente ao sol por um período de 48 h. O pseudocaule de 

bananeira foram cortadas manualmente em 10mm de comprimento. Em seguida essas 

partículas foram secas em estufa a 60°C por um período de 24 h, para a realização do 

tratamento químico.  

As fibras de sisal foram fornecidas pelo departamento UEPAM - UFLA, Brasil. 

As fibras foram lavadas com água corrente para retirada de excessos orgânicos e secadas 

ao sol por um período de 48 h. Posteriormente, as fibras foram escovadas e cortadas em 

tamanhos aproximados de 10mm de comprimento. 

As fibras pseudocaule de bananeira e sisal foram imersas em hidróxido de sódio 

(NaOH) à 2%, 6% e 12% por 6h em temperatura ambiente. Depois disso as fibras foram 

lavadas com água corrente. As lavagens finais foram realizadas com água destilada até a 

neutralidade (pH =7), para remover o excesso de NaOH presente nas fibras, até que essa 

água não indicasse mais nenhuma reação de alcalinidade. Em seguida as fibras foram 

levadas à estufa a 60°C por 24 h, e após secas foram armazenadas em dessecador 

(FERNANDES; REIS, 2012). 

A Tabela 1 apresenta a nomenclatura básica para os tratamentos das fibras de 

pseudocaule de bananeira e sisal. Para garantir melhor efetividade no tratamento com o 

hdiroxido de sódio (NaOH) algumas condições devem ser levadas em consideração 

como a concentração, tempo e temperatura da solução (BARRETO et al., 2011).  
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Tabela 1 – Tabela de procedimento de tratamento químico das fibras com 

(NaOH)  

Fibras Tempo de 

exposição 

Temperatura Concentração 

(NaOH) 

Nomenclatura 

Sisal 

Pseudocaule 
de bananeira 

 

6 horas 

 

23°C 

In natura  FS0 e FPB0 

Tratadas  

2%, 6% e 12% 

FS2, FS6 e F12 

FPB2, FPB6 e 
FPB12 

          FPB – Fibra de Pseudocaule de bananeira/ FS - Fibra de sisal 

2.2 Absorção de água por imersão 

Para determinação da absorção de água em fibras o ensaio foi realizado de 

acordo com a metodologia descrita por Lopes et al (2011), as fibras de sisal e 

pseudocaule de bananeira in natura e com tratamentos foram previamente secas em 

estufa a 60°C por 24h, resfriadas em dessecador. As amostras foram pesadas e 

submersas em recipientes com água destilada. A conferência da capacidade de absorção 

foi realizada após os tempos 0,5, 2 e 24h do início do teste. Nestes momentos as fibras 

foram retiradas de água, secas superficialmente com papel absorvente e em seguida 

pesadas. Os resultados foram determinados conforme a equação 1: 

  Absorção de água (%) = 

Em que: 

M0 - Massa seca inicial, g  

M1 - Massa após imersão em água, g 

 

2.3 Densidade básica 

A metodologia desenvolvida para o ensaio de densidade básica segue como 

realizado por Guimarães et al (2014). Para o procedimento de determinação da 

densidade básica, as fibras foram depositadas em béqueres com água para a saturação, e 

posteriormente, foram coadas em uma peneira para retirada do excesso de água. Em 

sequência, as fibras foram imersas em uma proveta contendo 175ml de água destilada. 

Após efetuada a leitura do volume de água deslocada, o material foi retirado da proveta 

e colocado em placas Petri, para secagem completa em estufa, a 105°C por 24 horas até 

que atingissem massa constante, obtendo assim a sua massa seca. A densidade básica do 

material foi determinada de acordo com a equação 2: 

 

Em que: 

Db – densidade básica, (g /cm3) 

Ms – massa seca, (g) 

Vs = volume saturado (cm3) 

M1 – M0      

   M0 

X 100 

 Db = (Ms /VS)      
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3. Resultados e Discussão 

Quando se comparam os valores de absorção obtidos para as fibras mercerizadas 

e em relação as fibras in natura (Tabela 2) observa-se que o tratamento de mercerização 

em todos os níveis estudados, teve efeito inibidor na hidrofilicidade das fibras.  As 

fibras de sisal e pseudocaule de bananeira no seu estado natural apresentaram uma 

absorção de água, de 106% e 286%, quando imersa por 2h e entre 87% e 365%, após 24 

h.  

Tabela 2 – Absorção de água das fibras de pseudocaule de bananeira e sisal 

tratadas e In natura  

 

Tratamento 

Absorção de água (%) 

Tempo de imersão (h) 

1/2 2 24 

FS0 124 106 87 

FS2 90 71 85 

FS6 72 69 81 

FS12 65 82 76 

FPB0 311 286 365 

FPB2 209 249 229 

FPB6 187 248 303 

FPB12 155 229 226 

 

A fibra sisal e pseudocaule de bananeira tratada (Tabela 2) com 2% de NaOH 

perdeu 59% e 102% de massa após o tratamento. A fibra tratada com 6% de NaOH 

perdeu 34% e 124% a fibra tratada com 12% de NaOH perdeu 52% e 156% de massa. 

Observa-se uma maior perda de massa com o aumento da concentração da solução 

alcalina de NaOH no tratamento da FPB. As fibras de pseudocaule de bananeira 

possuem maior capacidade de absorção de água.  Entre as fibras naturais, tem uma 

tendência de absorção de água adicional relativamente maior (RAMESH et al., 2017). 

Observa-se (Tabela 3) que o tratamento alcalino (NaOH) realizado nas fibras 

apresentaram valores inferiores de densidades básicas tanto paras as fibras de sisal e 

pseudocaule de bananeiras. Savastano Junior e Pimentel (2000) encontrou para as fibras 

de fibra de pseudocaule de bananeira densidade básica, 0,170 g/cm3, isso pode estar 

atribuída a variabilidade na espécie e a fatores ambientais ou genéticos e à idade dos 

indivíduos. 

Tabela 3 – Tabela de densidade básica (g/cm3) 

Fibras Tratamento Densidade básica 

Sisal 

Pseudocaule 
de bananeira 

FS0, FS2, FS6 e F12 0,314; 0,419;  0,315 e 0,113 

FPB0, FPB2, FPB6 e 
FPB12 

0,07; 0,080; 0,093 e 0,099 
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4. Conclusão 

Os ensaios de absorção de água por imersão e densidade básica foram 

fundamentais para avaliação das propriedades físicas das fibras que passaram por 

tratamento. Nesta pesquisa foi possível observar a baixa densidade das fibras estudadas 

após tratamento de NaOH. As fibras de pseudocaule de bananeira tratada apresentaram 

resultados poucos significativos e absorveu água como as fibras não tratadas. 
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 O monitoramento da qualidade da água é relevante frente à importância dos 

recursos hídricos para a manutenção das funções ecossistêmicas e realização das 

atividades socioeconômicas. Nos últimos anos o crescimento populacional e os 

impactos causados pela ocorrência de eventos de seca têm afetado a oferta hídrica em 

quantidade e qualidade que garantam seus múltiplos usos. Considerando que fatores de 

grande escala dificultam o controle de eventos extremos, o monitoramento da qualidade 

da água dos corpos hídricos é uma das formas adequadas para garantir a oferta hídrica. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi monitorar a qualidade da água do Ribeirão 

Vermelho localizado no município de Lavras durante o ano de 2019. A seção de 

controle está localizada no interior da Universidade Federal de Lavras (UFLA) nas 

coordenadas 21º13’40,69”S e 44º59’29,26”W e drena uma área de 13,38km². O 

monitoramento foi desenvolvido de janeiro a dezembro de 2019 com coletas realizadas 

pelo menos uma vez por mês. As variáveis monitoradas foram todas envolvidas na 

estimativa do Índice de Qualidade de Água (IQA) do Instituto Mineiro das Águas. As 

amostras foram analisadas no laboratório de hidrologia ambiental da UFLA utilizando 

metodologia descrita no Standard Methods e com o auxilio de equipamentos de bancada 

marca Hanna modelos waterproof e HI 83099. O IQA foi estimado em todas as coletas 

realizadas para facilitar a divulgação e interpretação dos resultados, os quais variam de 

0 a 100 e podem ser classificados de muito ruins a excelentes, respectivamente. No 

período de maio a outubro o IQA foi classificado como médio e ruim em novembro. 

Esses resultados do IQA podem ser explicados pela presença de coliformes 

termotolerantes nas amostras, variável esta que juntamente com o oxigênio dissolvido 

tem as maiores ponderações na estimativa do índice. Também foi observada 

contaminações por fosfato, especificamente no mês de novembro, o que acarretou em 

um IQA ruim para esse mês. A concentração de sólidos e turbidez elevada podem ser 

utilizados para explicar contaminação decorrente da presença de partículas orgânicas 

que elevaram os valores de DBO. De forma geral o IQA foi ferramenta importante para 

o monitoramento do Ribeirão Vermelho, destacando a necessidade de implementação 

de mecanismos que garantam a melhoria da qualidade da água deste manancial. 
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A umidade da madeira está entre as características que mais afeta o seu desempenho em 

aplicações industriais e por isso é importante monitorar sua variação. Contudo, os métodos 

existentes não permitem o monitoramento do gradiente umidade em peças de madeira durante 

a secagem. O objetivo deste estudo foi acompanhar a variação do gradiente de umidade da 

madeira durante a secagem por meio de modelos preditivos baseados em espectros no 

infravermelho próximo (NIR). Cinco corpos de prova prismáticos com dimensão de 50 x 50 x 

150 mm foram retirados de um caibro de madeira recém abatida e utilizados para medição dos 

espectros no NIR e perda de massa. Amostras adjacentes aos corpos de prova foram retiradas 

para determinação da umidade inicial por gravimetria. As peças foram secas em ambiente 

controlado com temperatura em torno de 20ºC e umidade relativa do ar a cerca de 60%, sendo 

que cada peça foi analisada em termos de gradiente de umidade via NIR em etapas distintas da 

secagem. Para monitoramento e aquisição espectral da primeira peça ainda na condição 

saturada, 25 espectros foram coletados em pontos equidistantes cobrindo toda a superfície 

longitudinal x radial do corpo de prova. Em seguida, a peça teve sua dimensão reduzida em 8,3 

mm na direção radial por meio de uma plaina elétrica. Imediatamente após o aplainamento, 

outros 25 espectros foram coletados na nova superfície nos mesmos pontos, mas numa 

profundidade menor. Assim, três operações de aplainamento foram executadas no corpo de 

prova, sendo que a última superfície coincidiu com a região central da peça, que apresentou 

dimensão de 25 x 50 x 150 mm. No total, 25 espectros foram coletados por superfície, 

totalizando 100 espectros por peça. O mesmo procedimento experimental foi executado na 

segunda peça quando a peça perdeu 20% de massa de água. As demais peças passaram 

sucessivamente pelo mesmo processo quando perderam 40, 60 e 80 % da massa de água. Os 

espectros coletados nas superfícies de cada peça em etapas distintas de secagem foram 

aplicados numa regressão de mínimos quadrados parciais pré-estabelecida para estimativa da 

umidade da madeira nos pontos de coleta das assinaturas espectrais. O modelo apresentou um 

R² de 0,89 e RMSEV de 10,17% e as estimativas permitiram acompanhar a variação espacial 

da umidade nas peças de madeira durante a secagem por meio de gráficos de superfície. 

Palavras-chave: Espectroscopia no NIR. Gradiente de umidade. Secagem da madeira. 
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O florescimento em cana-de-açúcar afeta a quantidade e a qualidade da matéria-prima, 

devido ao consumo de sacarose do colmo durante o desenvolvimento e a emissão da 

inflorescência. O fotoperíodo é o principal fator ambiental envolvido na indução floral da 

cana-de-açúcar, o qual ocorre pela integração de redes de regulação gênica em resposta 

aos estímulos ambientais e endógenos. O gene FLOWERING LOCUS T (FT) representa 

um sinal floemático móvel que estimula a indução floral no meristema apical caulinar 

(MAC) sob o controle fotoperiódico. Em cana-de-açúcar, o genoma complexo e não 

totalmente sequenciado são fatores que dificultam o desenvolvimento de estudos, 

limitando a compreensão do controle genético floral. Em virtude disso, este trabalho teve 

como objetivo identificar e caracterizar genes homólogos de FT em cana-de-açúcar, por 

meio de análises in sílico. A busca de possíveis ortólogos de FT em cana-de-açúcar foi 

conduzida a partir das bibliotecas públicas de RNA-seq. Alinhamentos múltiplos foram 

realizados entre os possíveis FTs previstos de cana-de-açúcar e homólogos de outras 

espécies relacionadas, juntamente com análises filogenéticas e análises de expressão 

(PCR). Três novos ortólogos de FT foram encontrados com alta similaridade com FTs em 

outras espécies. Em continuidade à pesquisa anterior, foram identificadas novas 

sequências compatíveis, sendo denominadas ScFT6, ScTFL3 e ScTFL4. Esses homólogos 

apresentaram altos valores de identidade em comparação com genes FT de outras 

espécies, destacando-se o gene ScFT6 que apresentou os maiores valores. ScFT6 

(expresso na folha madura e no MAC) tem o domínio PEBP conservado que está presente 

em genes que atuam como reguladores complexos de sinalização. Esses resultados 

sugerem que ScFT6 pode atuar como um indutor de florescimento na cana-de-açúcar, 

sendo classificado como FT devido à presença de resíduo tirosina nas posições 85 e 134 

e triptofano na posição 138, e ao seu padrão de agrupamento filogenético. Por outro lado, 

os genes ScTFL3 e ScTFL4 são possíveis repressores da floração classificados como TFL-

like devido à presença de resíduo histidina na posição 85 e seu ao padrão de agrupamento 

filogenético. Portanto, a cana-de-açúcar tem pelo menos um ortólogo putativo em relação 

ao FT que promove a indução floral pela via fotoperiódica. O ScFT6 consiste em uma 

perspectiva ao problema do florescimento com a produtividade da cana-de-açúcar, além 

de ser um potencial marcador de seleção para cultivares de interesse. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/sITjMg5ul4Y  

Mitigar a ocorrência de fitotoxidez em função do tratamento de sementes com 

inseticidas é um dos desafios do controle de qualidade e do desenvolvimento de 

produtos das empresas sementeiras. Com isso, novos processos são demandados no 

intuído de proteger as sementes e plântulas contra pragas, e que ao mesmo tempo 

preserve a qualidade fisiológica das mesmas. Neste sentido, o objetivo nesse trabalho foi 

avaliar a qualidade de sementes de milho híbrido em função de diferentes processos de 

Tratamento de Sementes Industrial (TSI). O estudo foi desenvolvido no Laboratório 

Central de Sementes do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), Lavras, MG. As sementes brancas, sem tratamento, utilizadas foram 

provenientes do mesmo lote e submetidas a 11 protocolos de TSI, em função das 

estratificações dos produtos junto à semente. Foram utilizados 3 estágios/camadas de 

aplicação dos produtos, em que foram combinados/alternados fungicida + polímero 

(FP), inseticida, pó secante e secagem por ventilação, além do controle (sem uso de 

inseticidas). A qualidade das sementes foi avaliada por meio do teste de germinação 

padrão e do teste de envelhecimento acelerado (EA: 96h a 42°C), adaptado com 

semeadura em substrato areia + solo (2:1). Os dados foram submetidos à análise de 

variância a 5% de probabilidade pelo teste F, e as médias foram comparadas pelo teste 

de Scott-Knott, a 5%. A germinação não apresentou diferença em função do processo de 

TSI, sendo todos os valores elevados, entre 99 e 100%.  Em relação ao vigor, por meio 

do envelhecimento acelerado, o controle apresentou maior valor. Seguido, de modo 

geral, dos tratamentos com polímero + fungicida em primeiro estágio (camada). E os 

valores menores obtidos nos processos em que o inseticida foi incluído na primeira 

camada (1º estágio) junto a semente. Assim, a estratificação dos produtos fitossanitários 

em camadas, sobretudo inseticida, junto as sementes têm consequências sobre o vigor. 
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A construção de novos arranjos para o enfrentamento de demandas cada vez mais 

atinentes com a perspectiva tecnológica encaminha à inovação para um cenário que 

requer releitura da relação de interação entre o cidadão e o poder público. Esse cenário 

de grandes mudanças abre espaço para um estudo focado no desenvolvimento de uma 

aplicação por meio de um jogo educacional para contribuir com apoderamento do 

cidadão perante o entendimento de processos públicos. O tipo de pesquisa do presente 

estudo caracteriza-se como aplicada, uma vez que busca desenvolver um produto 

tecnológico atinente ao objetivo geral de apoio à formação cidadã de jovens e adultos 

por meio de design de processos. Em caráter sintético, a gestão de processos de negócio 

busca direcionar e orientar a realização de trabalhos executados em diversas instituições 

para contribuir com o alcance dos objetivos da entidade sejam eles pautados na redução 

de custos ou na melhoria da qualidade do produto ou serviço prestado. Nessa 

perspectiva, por se tratar de uma pesquisa com abordagem preponderantemente 

qualitativa, a análise dos dados diante do mapeamento dos processos públicos, em nível 

municipal em primeiro momento, é fator primordial para a execução de um serviço 

público e o respectivo alcance da satisfação do usuário ao final do processo. O arquétipo 

da aplicação encontra-se em fase de desenvolvimento, entretanto pode-se considerar 

parcialmente que a estrutura deverá atender aos critérios de usabilidade, com a finalidade 

de criar uma relação de interatividade entre o cidadão e a aplicação, com vistas a 

proporcionar uma experiência pautada na aprendizagem e na compreensão, por parte 

deste, da relevância das etapas pertinentes ao serviço público prestado, na qual o alcance 

da autonomia do usuário, de forma efetiva ou potencial, deriva do dever do Estado em 

promover a dignidade da pessoa humana em todas as searas, como um princípio absoluto 

disposto na Constituição Federal de 1988.  
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Resumo. A prática de consumir café é compreendida aqui como um fenômeno social que 

promove a reunião de pessoas e estabelece uma relação de consumo em grupo. Neste mundo 

do café, surgem os apreciadores da bebida que interagem com outros sujeitos em locais como 

cafeterias e formam grupos onde há o compartilhamento de práticas de consumo  e assim 

estabelecem uma cultura específica, uma subcultura. A compreensão das representações sociais 

de consumidores de café pode vir a colaborara para o entendimento de seu comportamento ao 

consumo. O estudo teve como objetivo identificar as representações sociais dos consumidores 

de cafés especiais, a partir do diálogo entre as concepções teóricas da Consumer Culture Theory 

(CCT), com atenção para subcultura e Teoria das Representações Sociais (TRS) orientada pela 

abordagem do núcleo central. A TRS tem como base o estudo e análise do senso comum na 

construção e formação do pensamento social, com o olhar para compreensão da realidade diante 

da construção seletiva das representações sociais. A cultura de consumo pode ser apontada 

como um conjunto de sistemas interconectados em rede por meio de imagens, códigos, 

significados que vão sendo constituídos e performados por práticas coletivas de um grupo. 
Neste trabalho, optou-se pela realização do estudo na CafEsal, cafeteria-escola da Universidade 

Federal de Lavras (UFLA), por entender como espaço de grupos de consumidores de cafés 

especiais. A pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa e análise 

interpretativa, com coleta de dados via formulários com uso da Técnica de Associação Livre de 

Palavras (TALP), a respeito dos significados atribuídos ao consumo de café especial. A análise 

e interpretação dos dados foi realizada mediante o uso do software IRAMUTEQ. As palavras 

evocadas são representações sociais da construção do discurso da subcultura. A expressividade 

delas demostram a formação e práticas comuns da subcultura de consumidores de cafés 

especiais da CafEsal. Os elementos que envolvem a representação social de consumo de café 

dessa subcultura estão ancorados na tradição social e histórica do espaço vivido. Os resultados 

apontam para o entendimento do comportamento dos consumidores de cafés especiais como 

uma prática de consumo que emerge  das representações sociais e culturais associadas a tradição 

local da instituição  que ancora e fortalece os hábitos de consumo mediante construção de um 

discurso próprio as expressões de uma subcultura de consumo. 
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Abstract. The objective of the work is to analyze a pedagogical practice, 

developed through an audiovisual resource, and presented in the CTSA 

discipline, offered by the Postgraduate Program in Scientific and 

Environmental Education (PPGECA) at UFLA, Minas Gerais, in order to build 

knowledge on the theme Virus in the pandemic context of the year 2020. From 

the analysis, the following statements were highlighted: Creative activity; 

Relationship with the student context; Type of language addressed. It is 

concluded that the teacher education process is essential to develop the 

creativity of the teacher, build actions that use technological resources and 

understand the need to adapt the scientific language to the school language. 

Keywords: Pedagogical practice, Viruses (COVID-19), Technological 

resources. 

Resumo. O objetivo do trabalho é analisar uma prática pedagógica, 

desenvolvida por meio de um recurso audiovisual, e apresentada na disciplina 

de CTSA, ofertada pelo Programa de Pós-graduação em Educação Científica 

e Ambiental (PPGECA) da UFLA, Minas Gerais, a fim de construir 

conhecimentos sobre o tema Vírus no contexto pandêmico do ano de 2020. A 

partir da análise foram destacados os enunciados: Atividade criativa; Relação 

com o contexto discente; Tipo de linguagem abordada. Conclui-se que, o 

processo de formação docente é essencial para desenvolver a criatividade do 

professor, construir ações que utilizem de recursos tecnológicos e compreender 

necessidade de adaptação da linguagem científica à linguagem escolar. 

Palavras-chave: Prática pedagógica, Vírus (COVID-19), Recursos 

tecnológicos. 

681



Introdução 

O desenvolvimento de práticas pedagógicas pode ser mediado por metodologias 

alternativas. Segundo Menezes et al. (2016), essas metodologias promovem a superação 

das limitações presentes no ensino tradicional e são um caminho para a realização do 

processo do ensino e aprendizagem de forma prazerosa, caracterizando-se como 

importantes para o desenvolvimento cognitivo, para motivação dos estudantes acerca do 

conteúdo e construção do conhecimento mediado na sala de aula. 

Ovigli (2011) também aborda a importância de metodologias alternativas, 

destacando que essas permitem a interação sujeito-objeto, ou seja, promovem o diálogo 

entre o estudante e o conhecimento a ser construído, porém, de acordo com Menezes et 

al. (2016), para o trabalho com essas metodologias é fundamental que os professores se 

formem por meio de novas perspectivas e concepções de ensino para atuar no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Pensando na perspectiva de formação docente em relação as metodologias 

alternativas, o presente trabalho tem o objetivo de relatar uma experiência vivenciada na 

disciplina de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) ofertada pelo Programa 

de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental (PPGECA) da Universidade 

Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais. A experiência vivenciada se baseia na 

apresentação de uma prática pedagógica por meio de um recurso audiovisual a fim de 

construir conhecimentos sobre o tema Vírus no contexto pandêmico do ano de 2020.  

 

Desenvolvimento  

Durante o desenvolvimento da disciplina de CTSA foi sugerido, pelo professor 

responsável, a construção de aulas a serem desenvolvidas por meio dos ambientes virtuais 

com o intuito de suprir as necessidades consequentes do distanciamento social no 

primeiro semestre letivo do ano de 2020. Neste sentido, todos os estudantes matriculados 

na disciplina referida desenvolveram aulas com temas variados e metodologias diversas.  

A prática pedagógica abordada neste trabalho abordou o tema Vírus, destacando 

especificamente a COVID-19. A atividade foi construída para abordagem da temática nos 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas nas disciplinas de Microbiologia, em 

específico. Para a apresentação da atividade a estudante responsável pela prática 

pedagógica desenvolveu um recurso audiovisual simulando vídeos das redes sociais 

(story do Instagram). O recurso conta com a participação de duas personagens, uma 

blogueira e uma professora a fim de contrapor as falas das duas personagens. A blogueira, 

nesse caso, não embasava cientificamente suas falas, diferentemente da professora.  

No recurso audiovisual, a blogueira relata algumas adaptações cotidianas 

necessárias ao momento pandêmico e algumas dificuldades com o uso das intervenções 

não farmacológicas, além de demostrar que não estava realizando o distanciamento social 

e abordar comentários que demostram a ausência de confiabilidade nas vacinas. Neste 

sentido, a criação da personagem teve o intuito de demostrar algumas afirmações levianas 

realizadas nas redes sociais em relação ao contexto pandêmico. Já a professora realiza, 

no recurso audiovisual, uma abordagem sobre a importância do uso da máscara, do álcool 

em gel, da lavagem das mãos e do distanciamento social. Para abordar essa importância 

foi apresentada a estrutura do vírus (COVID-19) e sua forma de proliferação, destacando 
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como este se reproduz quando em contato com a célula humana. A professora também 

abordou o funcionamento de uma vacina nas células do corpo humano a fim de destacar 

sua importância no tratamento de doenças, além de abordar um pouco do contexto 

pandêmico no Brasil e da necessidade de valorização do conhecimento científico. 

Vale ressaltar que para o desenvolvimento da atividade foi construído um roteiro 

delimitando as falas de cada uma das personagens e a sequência de apresentação da fala 

de cada uma, intercalando as falas da blogueira com as da professora. Após a construção 

do roteiro foi realizada a gravação das falas e edição dos vídeos sequencialmente. 

Posteriormente, o recurso foi disponibilizado no canal do Youtube da estudante 

responsável pela prática pedagógica para facilitar o acesso do recurso. A atividade pode 

ser visualizada pelo acesso do seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfbx0Ay0GqQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3

4qJBwhlBk720bpZEIPEuiW-xF8Hv3EStR-USL2rUKIbpWg2MB-yA5Tas  

As atividades foram disponibilizadas em um grupo do facebook, que contém 

membros do PPGECA, para que os estudantes pudessem assistir e avaliar aula. A 

avaliação se baseou no relato dos estudantes sobre os pontos positivos e os pontos a serem 

melhorados das aulas.  

 

Metodologia de análise 

Para o desenvolvimento do trabalho foram analisadas as falas de 10 estudantes - 6 

matriculados na disciplina de CTSA e 4 não matriculados - que destacaram os pontos 

positivos e os pontos a serem melhorados da aula relatada acima. Os estudantes foram 

identificados com a letra “E” seguida de uma numeração sequencial para identificação. 

A análise realizada apresenta caráter qualitativo, sendo os dados coletados por meio da 

análise do discurso, baseada no referencial teórico do Círculo de Bakhtin e nos 

enunciados presentes nas falas dos estudantes. De acordo com Volóchinov (2013), o 

enunciado se compõe em dois momentos: um em que se provoca algo e outro em que é 

gerada uma resposta sobre esse algo. 

 

Resultados e Discussão 

Os enunciados identificados a partir da análise das avaliações dos estudantes se referem 

a questões referentes ao desenvolvimento da atividade audiovisual. Os enunciados 

encontrados foram: 1) Atividade criativa; 2) Relação com o contexto discente; 3) Tipo de 

linguagem abordada. 

O enunciado 1 aborda a criatividade presente na construção da atividade, 

identificada por meio da visualização do recurso audiovisual. Essa questão pode ser 

identificada nos recortes das falas dos estudantes E5 e E7 que seguem abaixo.   

E5: ... “Pontos positivos gostei muito de sua criatividade, pois não e facil elaborar uma 

aula ainda mais no contexto de gravação”... 

E7: ...“em primeiro lugar, deixar meus parabéns pela criatividade e dedicação na 

produção da vídeo aula.”... 
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De acordo com Oliveira e Alencar (2012), a escola se configura como um espaço 

que interfere na criatividade dos indivíduos. Nesta perspectiva, o professor, como 

mediador no contexto escolar, constitui um elemento importante para contribuir com o 

desenvolvimento da criatividade dos estudantes, porém, para o desenvolvimento desta 

criatividade é necessário que o próprio docente seja criativo a fim de promover o estímulo 

e interesse do estudante, permitir com que o estudante atribua significado ao 

conhecimento e facilitar seu processo de aprendizagem. 

A presença de professores motivados se torna essencial, neste sentido, uma vez 

que motivados esses podem construir e desenvolver práticas pedagógicas criativas a 

serem trabalhadas no ambiente escolar, porém, há diversas barreiras na formação de 

professores criativos para a construção de práticas desse tipo. Algumas barreiras se 

relacionam, ainda de acordo com os autores, ao processo de formação e atuação docente, 

pois sua formação – formação inicial está vinculada ao ensino tradicional e conteudista, 

ao desconhecimento do tema criatividade e ainda uma ausência de atualização e ensino 

excessivamente teórico nos cursos de formação continuada de professores, em específico 

(OLIVEIRA e ALENCAR, 2012). 

Portanto, se faz necessário observar a necessidade de cultivar atitudes e 

habilidades criativas desde a educação infantil até os cursos de nível superior e considerar 

o professor como mediador fundamental para potencializar a criatividade dos estudantes 

por meio de estratégias didáticas que despertem o interesse dos estudantes pelo conteúdo, 

ainda de acordo com as autoras. 

O enunciado 2 releva a importância da atividade na relação com o contexto dos 

estudantes uma vez que grande parte dos discentes tem acesso a redes sociais, como o 

Instagram, por exemplo. A relação da atividade com o contexto dos estudantes é 

apresentada nas falas de E1 e E9 que seguem abaixo. 

E1: ... “imagino que para os alunos que já possuem essa proximidade com a realidade 

virtual e com essa busca de informações por veículos como o Instagram e os “stories”, 

foi uma excelente estratégia de acesso simbólico ao meio que eles pertencem.”... 

E9: O uso/simulação de vídeos de redes sociais, como no instagram que também tem esse 

"stories", é bem interessante no sentido de trazer para a sala de aula elementos do 

cotidiano que muitas pessoas têm. 

Segundo Gonçalves e Faria (2016), os recursos tecnológicos promovem condições 

favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem, pois, quando inseridos de forma 

apropriada nas atividades educacionais, promovem a motivação dos estudantes e uma 

aproximação professor-aluno, porém é essencial a formação do professor para trabalhar 

com essas tecnologias para que este possa identificar as possibilidades desses recursos. 

Apesar das problemáticas encontradas na formação docente para se trabalhar com 

os recursos tecnológicos é importante considerar a importância de sua apropriação para 

uso na sala de aula, pois, conforme Miranda, Morais e Alves (2011), a segunda geração 

de comunidades e serviços oferecidos pela internet, também conhecida como Web 2.0, 

permite a constituição de novas formas e possibilidades de construção de conteúdos por 

meio dos podcasts, blogs e redes sociais. Esse último recurso citado permite desenvolver 

formas interativas e colaborativas de aprendizagem por serem familiares aos discentes.   

As redes sociais tornaram-se ambientes de aprendizagem pela exploração de 

novas formas de ensino. Essa aprendizagem se configura, de acordo com pesquisas, pela 

alta disponibilidade de recursos e pelo desenvolvimento de contatos entre os participantes 
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das redes, ou seja, essas redes se caracterizam um ambiente de partilha de conteúdos por 

meio da possibilidade de contato com colegas e docentes, segundo Miranda, Morais e 

Alves (2011), porém, para a construção de um ambiente favorável à aprendizagem com 

o auxílio desses recursos é necessário que o docente atue de forma mediadora a fim de 

orientar os estudantes durante a utilização de recursos metodológicos, conforme 

Gonçalves e Faria (2016). 

O enunciado 3 aborda a questão do tipo de linguagem utilizada pela personagem 

da professora durante a apresentação do recurso audiovisual. Os estudantes relataram uma 

possível dificuldade com o tipo de abordagem – linguagem científica, caso a atividade 

fosse apresentada para discentes de séries iniciais. Eles relatam poderia haver um 

consequente distanciamento entre o conhecimento e o educando da Educando Básica. 

Essa questão pode ser percebida nas falas de E1 e E7. 

E1: ... “Como eu não sei para qual idade foi passa essa aula, acredito que alguns 

conceitos podem ter ficado difíceis de entender, não sei se já haviam trabalhado eles 

anteriormente. Caso não tenha sido pode contribuir para aquele distanciamento no 

entendimento do aluno.” 

A questão abordada na fala de E1 pode ser exemplificada pela fala de E7 abaixo 

que destaca a dificuldade do filho em compreender o conteúdo. A fala de E7 segue abaixo. 

E7: ... “Não sei para qual o público o vídeo foi direcionado, mas registro um exemplo 

real. Um pequeno rapaz (meu filho de 10 anos) pediu para assistir o vídeo quando leu 

que o tema era Covid-19. Após, relatou que não entendeu direito, porque a professora 

estava usando palavras muito difíceis.” 

Vale ressaltar que a atividade relatada foi planejada para ser desenvolvida em 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas em disciplinas de Microbiologia, porém 

essa questão não ficou clara durante a apresentação da prática pedagógica, o que 

dificultou o processo de avaliação do recurso audiovisual pelos estudantes. Todavia, se 

torna interessante refletir sobre essa questão na medida em que esse recurso apresenta um 

potencial a ser utilizado na Educação Básica, para variadas faixas etárias, porém seria 

necessário repensar o tipo de linguagem para que não haja o distanciamento entre o 

conhecimento e o estudante, como foi abordado na fala de E1. 

Dominguini (2008) considera que, a Educação efetiva é aquela em que os 

estudantes se apropriem do conhecimento científico, um saber sistematizado que busca 

explicar fenômenos naturais e sociais de forma racional, pois a autonomia humana só é 

construída por meio da apropriação de um conjunto de conhecimentos produzidos pelo 

ser humano ao longo da história. A apropriação desses conhecimentos é fundamental para 

que o ser humano atue na transformação da natureza e construa o meio onde vive, ainda 

de acordo com o autor. 

Para que os estudantes possam se apropriar desse tipo de conhecimento é 

necessária uma organização do conteúdo científico durante o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, pois a linguagem científica não é a mesma linguagem 

utilizada na sala de aula uma vez que os conhecimentos científicos são expressos na forma 

de enunciados, leis, teorias ou relatos de experiências. Portanto, apresentam uma 

linguagem específica que necessita ser adaptada e transformada em conhecimento 

escolar, saber didaticamente adaptado para a atividade educativa, sendo esse processo de 

transformação denominado transposição didática. Neste sentido, o trabalho com o 

conhecimento científico de forma didática é interessante, pois auxilia a direcionar a 
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aprendizagem em uma perspectiva que alia dimensões humanas, técnicas e político-

sociais (DOMINGUINI, 2008). 

 

Considerações 

Conclui-se que, o processo de formação de professores é essencial para contribuir com o 

desenvolvimento da criatividade docente e para a construção de práticas pedagógicas que 

utilizem de recursos tecnológicos. No que se refere a criatividade docente, é necessário a 

motivação para que este construa práticas pedagógicas também criativas a fim de instiga 

a aprendizagem dos estudantes. Os recursos tecnológicos, quando inseridos de forma 

apropriada nas atividades educacionais, também estão aliados a motivação dos estudantes 

acerca do conteúdo a ser estudado, porém é necessário trabalhar com as tecnologias 

durante a formação docente para que os professores possam identificar as possibilidades 

desses tipos de recursos. Também foi possível concluir a necessidade de adaptação da 

linguagem científica com o intuito de aproximar o estudante do objeto de estudo. Essa 

adaptação se desenvolve por meio transposição didática que promove a transformação da 

linguagem científica, utilizada na academia, em uma linguagem escolar. 

 

Apoio: FAPEMIG e UFLA 
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 O trabalho visa analisar o desenvolvimento do pensamento teórico em processos 

de significação gerados por estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental em uma 

situação desencadeadora de aprendizagem dos números racionais e do conceito de 

medida. Com base nos pressupostos da teoria histórico-cultural e na teoria da atividade, 

desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, em uma escola pública do sul de Minas 

Gerais, para responder à seguinte questão: que sentidos e significados os estudantes 

explicitam, em sua atividade, em uma situação desencadeadora de aprendizagem dos 

números racionais e do conceito de medida?  Os objetivos específicos são analisar as 

elaborações conceituais produzidas pelos estudantes e compreender o papel da mediação 

na elaboração dos conceitos matemáticos. A análise dos dados se deu a partir da 

constituição de núcleos de significação, que explicitam os nexos conceituais do número 

racional e da medida. Como resultados finais, observou-se uma maior aproximação 

entre conhecimentos acadêmicos e práxis escolar, além da ressignificação da prática 

docente e a autonomia intelectual dos estudantes, por meio do desenvolvimento do 

raciocínio e da argumentação matemática.  
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 O presente trabalho analisa a relação entre condições de produção e paratopia, 

considerando-se que as condições de produção e os lugares discursivos se entrelaçam 

no movimento de significação dos discursos. Para tal, aplicaremos as categorias de 

análise na obra Reino dos bichos e dos animais é o meu nome, de Stela do Patrocínio. 

A pesquisa encontra-se em fase inicial e o tema surgiu no âmbito das discussões do 

Grupo de Pesquisa Leitura e Produção de discursos (GPLPD).  Adotou-se como base 

teórico metodológica a Análise do discurso, mais especificamente, os conceitos de 

paratopia e de discurso constituinte de Maingueneau (2006, 2010). De acordo com 

Maingueneau (2006), os discursos constituintes podem ser compreendidos como 

aqueles que se autoconstituem, sem a necessidade de outro discurso que os legitimem, 

uma vez que são fundados sobre uma fonte legitimadora (a tradição, a verdade, a 

beleza, entre outros).  Assim, o discurso literário participa do plano de produção verbal 

dos discursos constituintes, bem como o discurso filosófico, o religioso e o científico. 

Nessa perspectiva, a escolha do corpus deu-se pelo fato de que a fala de Stela do 

Patrocínio passou por uma trajetória nos espaços discursivos. Inicialmente, foi 

relegada ao espaço da loucura e, posteriormente, alçada à dimensão paratópica, não 

em sua produção original, mas no processo de mudança das condições de produção. 

Desse modo, nosso trabalho procura explicar como as condições de produção 

propiciam que um discurso marginalizado seja enlaçado na dimensão paratópica, 

legitimando seus dizeres, como é o caso do discurso de Stela do Patrocínio. O texto de 

Stela revela-se de grande relevância no cenário nacional, considerando-se que este se 

insere no conjunto de livros de depoimentos de escritores que relatam suas 

experiências em asilos, assim como é o caso de Lima Barreto e Maura Lopes Cançado, 

para citar alguns exemplos. Assim, faz-se necessário compreender o funcionamento 

dos discursos que circulam em nossa sociedade, uma vez que os discursos e os sujeitos 

que fogem dos padrões e de uma lógica pré-estabelecida são lançados para o espaço 

da marginalidade, da atopia e do apagamento. Para analisar o discurso paratópico e as 

condições de produção tomamos por base os pressupostos teóricos e metodológicos da 

Análise do discurso, de modo mais específico, as contribuições de Dominique 

Maingueneau (2006, 2010) no que se refere aos conceitos de discurso constituinte e 

paratopia e as categorias de análise serão aplicadas em um corpus constituído a partir 

da obra Reino dos bichos e dos animais é o meu nome de Stela do Patrocínio. 
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Resumo: O conteúdo Lutas/Artes Marciais é amparado legalmente por 

documentos curriculares em âmbito nacional, por isso se torna necessário abordá-lo no 

processo de formação inicial de professores nos cursos de graduação em Educação Física. 

Diante disso, esse trabalho tem como objetivo analisar as experiências formativas 

(remotas) de alunos do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

de Lavras ao longo do semestre na disciplina GFD 198 Pedagogia das lutas. Sabemos que 

a falta de vivências dos professores sobre a referida temática no cotidiano acadêmico e 

fora deste meio, assim como a preocupação com a violência que julgam estar 

intrinsecamente ligada a esse universo, dificulta o seu desenvolvimento teórico-

metodológico no âmbito dos espaços educativos. Para analisar quais eram/são as 

concepções desses alunos em formação inicial acerca das lutas/artes marciais antes, 

durante e depois do curso, utilizaremos o subsídio da pesquisa qualitativa e os 

instrumentos de coleta de dados, tais como o diário de bordo, o registro dos trabalhos 

escritos (elaborados remotamente) e as entrevistas semiestruturadas. O grande desafio 

que se coloca em tempos de pandemia é a reflexão pedagógica sobre trabalho remoto, em 

relação as Lutas/Artes Marciais. Dessa forma, como tratar pedagogicamente esse 

conteúdo considerando os desafios da aprendizagem por meio das experiências corporais 

propriamente ditas? De que forma trazer o aprendizado significativo, tendo em vista o 

contexto da virtualidade? Para tentar responder essas questões acompanharemos as 

atividades da disciplina GFD 198, ao longo do semestre 2020/02. 
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 A presente pesquisa tem foco no uso de tecnologias digitais voltadas ao ensino 

de Pronúncia da Língua Inglesa. Seu principal objetivo é a análise, à luz de abordagens 

teóricas, de aplicativos de celular voltados à pronúncia da Língua Inglesa. Além disso, 

pretende-se verificar, nesses aplicativos, a presença ou ausência das seguintes 

ferramentas pedagógicas: disponibilização de modelos de pronúncia, de recursos de 

gravação e feedback. Para a análise dos aplicativos de celular, será utilizado o aporte 

teórico de Yoshida (2018) e Martins, Levis e Borges (2016). Yoshida (2018) propõe 

quatro atividades pedagógicas comuns ao ensino de pronúncia, que podem ser 

facilitados por meio das TICs: Disponibilização de um modelo de pronúncia, gravação 

da pronúncia dos alunos, feedback das gravações e custo. Martins, Levis e Borges 

(2016), por sua vez, apresentam um modelo detalhado de análise de softwares voltados 

ao ensino de pronúncia. Embora idealizado para computadores, o modelo tem 

possiblidade plenas de ser utilizado para análise em aplicativos. O modelo baseia-se em 

dois princípios: aquisição fonológica e Abordagem Comunicativa (Celce-Murcia, 

2010). Como a pesquisa encontra-se em estágio inicial, ainda não há resultados. 

Almeja-se alcançá-los por meio da análise dos aplicativos direcionados ao ensino de 

pronúncia. A partir das leituras teóricas realizadas na parte inicial da pesquisa, 

depreende-se a importância do uso da tecnologia no ensino de pronúncia.  
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Resumo: A figura feminina, na sociedade, é vista através de múltiplos olhares e discursos, 

sendo muitas vezes vista como sujeito de função procriadora e do lar. Em contrapartida, 

com movimentos de sufrágio de fins do século XIX e início do século XX e, 

principalmente, da contracultura na década de 1960, o olhar sobre o feminino passa a 

ganhar novos contornos à medida que mulheres do mundo todo procuram buscar seus 

direitos e mudar sua atuação e visão sobre si perante a sociedade. Sabendo que a literatura 

foi importante para dar voz aos desejos e anseios e às experiências das mulheres nesse 

contexto, ainda sabemos pouco sobre como se dá o discurso literário sobre o feminismo 

e o sujeito feminino e como impacta sobre as mulheres em sua constituição crítica e sobre 

si para atuar na sociedade. Para isso, o presente estudo, que se encontra em fase inicial, 

terá aporte de autores como Pereira (2009), Maingueneau (2005; 2018), Duarte (2003) e 

César (2016), para entender como a figura da mulher está presente na obra de Ana Cristina 

César. Em suma, espera-se compreender como o feminino se encontra presente no 

discurso literário e se constrói ao longo do texto poético na literatura, de forma a mostrar 

quem é este sujeito feminino e qual espaço busca ocupar.  

Palavras-chave: discurso literário; feminino; contracultura. 
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Abstract: The female figure, in society, is seen through multiple looks and discourses, 

often being seen as a subject of procreative function and home. On the other hand, with 

suffrage movements from the end of the 19th and early 20th centuries and, mainly, from 

the counterculture in the 1960s, the look on the feminine starts to gain new contours as 

women from all over the world seek to fight their rights and change your performance 

and vision about yourself before society. Knowing that literature was important to give 

voice to women's desires and wishes and experiences in this context, we still know very 

little about how literary discourse about feminism and the female subject occurs and how 

it impacts on women in their critical constitution and on themselves to act in society. For 

this, the present study, which is in its initial phase, will have input from authors such as 

Pereira (2009), Maingueneau (2005; 2018), Duarte (2003) and César (2016), to 

understand how the figure of the woman is present in the work of Ana Cristina César. In 

short, we hope to understand how the feminine is present in the literary discourse and is 

constructed throughout the poetic text in literature, in order to show who this female 

subject is and what space she seeks to occupy. 

Keywords: literary discourse; feminine; counterculture. 
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A presente pesquisa elege como foco central o estudo do fenômeno da 

referenciação textual em anúncios publicitários por meio da análise de recursos 

linguísticos (como anáforas, catáforas, correferencialidade, categorização e 

recategorização etc.) e dos recursos visuais, com vistas a investigar como a articulação 

de tais modos de representação contribuem para a construção de sentidos no âmbito da 

leitura e compreensão dos textos. Busca-se, assim, analisar como os diversos recursos de 

referenciação textual – aliadas aos recursos multissemióticos – constituem-se como 

estratégias de textualização em textos multimodais.  Como metodologia, optou-se por 

uma pesquisa teórica baseada em autores como Cunha (2008), Kress e Van Leeuwen 

(1996), Neves (2006), entre outros. Após a pesquisa teórica, será feita a análise de corpus 

constituído por anúncios publicitários e veiculados na mídia impressa e digital. Assim, a 

presente pesquisa alicerça-se nas teorias da linguística funcional que buscam “explicar as 

regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando condições discursivas 

em que se verifica esse uso” (CUNHA, 2008, p. 157). Busca-se, portanto, observar os 

processos comunicativos que instruem as estratégias linguísticas (e semióticas) utilizadas 

pelo anúncio publicitário, que é de grande circulação social e que oportuniza a 

investigação da língua em uma situação concreta de uso. Desse modo, espera-se que os 

resultados da pesquisa contribuam para os estudos sobre o texto, considerando-se a língua 

em uso nos diferentes contextos sociais e linguísticos, visto que a articulação verbo-visual 

pode potencializar cada modo de significação.  
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 A pesquisa aqui abordada busca investigar, com maior profundidade, a maneira pela 

qual o fenômeno do alçamento da vogal média prétônica anterior se comporta entre os 

falantes da cidade de Fortaleza – CE, temática essa que nos permite compreender um pouco 

mais sobre o funcionamento da língua em uso e como ela se manifesta nas diferentes regiões 

do país. Para tanto deve-se explorar, inicialmente, os pressupostos sociolinguísticos que 

contemplem a variabilidade da língua. Nesse sentido, o referencial teórico (até este momento) 

será pautado na metodologia sociolinguística variacionista de Labov (2001) que preconiza a 

gradualidade das mudanças sonoras, além de Evangelista (2020) e Viegas; Jardel (2008) que 

pesquisam fenômenos que envolvem a variação linguística como objeto de estudo. O objetivo 

geral da pesquisa é analisar, através de comparações, quais são as implicações geradas pelas 

semelhanças e diferenças no fenômeno observado entre os falantes da cidade de Fortaleza – 

CE e da cidade de Lavras – MG. Os objetivos específicos consistem em discutir quais 

variáveis (idade, gênero, região geográfica, grau de escolaridade) geram maior interferência no 

fenômeno pesquisado; verificar quais implicações isso pode gerar no meio social; buscar 

compreender os “porquês” para tal variedade dispor de mais prestígio do que outra. Ainda 

não foram definidas as plataformas específicas que serão utilizadas para a coleta de dados e 

posteriosmente das análises. No entanto, o que se tem previsto até o momento é a gravação 

de rádios locais, que ainda serão selecionadas – de Fortaleza e de Lavras - e a averiguação, a 

partir de ferramentas destinadas à análise sonora, da ocorrência do fenômeno que se pretende 

estudar. Serão realizadas então as respectivas transcrições para que as análises sejam 

executadas. Em sequência os alçamentos serão investigados quantitativamente e serão 

contabilizadas as ocorrências de acordo com cada variável. Por fim, será efetuado um estudo 

estatístico (provavelmente com a utilização da ferramenta R) para que se obtenha, com maior 

exatidão, os dados desejados para a realização das comparações bem como suas possíveis 

motivações. 
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Após quase quatro décadas de proibição para prática do futebol de mulheres, 

este revela-se, paulatinamente, como uma prática existente e em desenvolvimento no 

Brasil, sobretudo no cenário escolar. Ainda que essa práxis permita cada vez mais o 

acesso de mais mulheres, ela permanece como uma área de reserva masculina. 

Mesmo com avanços, o futebol de mulheres ainda sofre com a falta de legitimidade e 

visibilidade. Entretanto, alguns grupos de mulheres atravessam a barreira sexista 

desse desporto e concretizam seu pertencimento e permanência neste fenômeno que, 

de certo modo, representa e reafirma a masculinização dos sujeitos praticantes. Isto 

posto, o objetivo da pesquisa consiste em investigar e compreender os desejos e 

experiências de um grupo de meninas em idade escolar que, em uma ação conjunta 

com seu professor de Educação Física, reivindicaram melhores espaços/tempo para 

criação de uma equipe de futebol em uma escola pública da cidade de Lavras/MG. 

Além disso, planeja-se compreender como foram constituídos os desejos e 

experiências dessas meninas ao se inserirem em uma prática considerada de reserva 

masculina. Para isso, a pesquisa está sendo desenvolvida em caráter qualitativo, em 

formato de estudo de caso e a coleta de dados foi obtida através de entrevistas 

semiestruturadas com as participantes da equipe e com seu professor de Educação 

Física. É possível perceber a partir do material empírico que as meninas 

compreendem o futebol como prática de reserva masculina, de desigualdade de 

gênero e atravessada de preconceitos. Espera-se que essa pesquisa contribua à 

equidade de acesso e reconhecimento do futebol para meninas e mulheres. 
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 A escola tem um papel primordial no desenvolvimento intelectual e humano dos 

sujeitos, uma vez que é por intermédio da educação escolar que o sujeito transforma 

progressivamente o seu pensamento, ao apreender a cultura historicamente produzida. A 

matemática é produto da atividade prática do homem no mundo, é uma linguagem e 

sistema simbólico que proporciona a leitura crítica e a transformação do meio social. 

Atentando-se para a necessidade da matemática para a sociedade, a pesquisa pretende 

analisar o gênero do discurso tirinhas como elemento mediador no desenvolvimento do 

pensamento matemático; bem como averiguar se as tiras podem ser o elemento 

disparador para suscitar a atividade do sujeito; e quais as significações desencadeadas 

pela mediação com as tirinhas. A pesquisa qualitativa será desenvolvida no 6° ano, 

modalidade de ensino remoto, e envolverá a observação-participante; como 

instrumentos de produção de dados serão utilizados registros fotográficos, gravações de 

áudio e diário de campo reflexivo. Por sua vez, como método de análise de dados será 

adotado a perspectiva histórico-cultural na construção dos núcleos de significação. 

Portanto, busca-se investigar o papel mediador das tirinhas no desenvolvimento do 

pensamento matemático, a partir de uma unidade didática.  
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Abstract. The totalitarian movement is seen by Hannah Arendt as a novelty in 

relation to the other forms of government that occurred until then, because there 

will be much more extremes in it with a minimum of subjugating the entire 

population. Thus, totalitarianism continues to innovate by forming governmental 

organizations that completely break with the usual ones, as well as interfering in 

the collective and already legitimate customs. One of the first acts of totalitarian 

governments in the quest to conquer power and dominate their people is through 

the transformation of classes into masses, because only from these is absolute 

control over a people possible. 

Keywords: Totalitarianism, Hannah Arendt. 

 

 

Resumo. O movimento totalitário é visto por Hannah Arendt como uma novidade 

em relação as demais formas de governo ocorridas até então, pois que nele 

existirão meios muito mais extremos com a finalidade de subjugar toda a 

população. Assim, o totalitarismo segue inovando ao formar organizações 

governamentais que rompem completamente com as habituais, como também, 

interfere nos próprios costumes coletivos e já legitimados. Um dos primeiros atos 

dos governos totalitários na busca de conquistar o poder e dominar o seu povo é 

através da transformação das classes em massas, pois só a partir destas se faz 

possível o controle absoluto sobre um povo. 

Palavras-chave: Totalitarismo, Hannah Arendt. 

 

 

1. As massas 

 

Para Hannah Arendt (1969) a 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 (1969, p.361): 

 
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. 
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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. 

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. 

Com relação ao conceito de massas, vale ressaltar segundo Passos (2010, 

p. sp): 

 
O que queremos dizer com essa análise conceitual da compreensão 
arendtiana da Era Moderna é que o pano de fundo que caracterizou o século 

XX inaugurou um tipo de homem nunca antes conhecido, que atende pelo 

nome unívoco de “massa”: homens massificados e moldados 

ideologicamente para “agirem” dentro do plano traçado para eles. 

 

Se faz irrelevante a classe a que pertencia determinado sujeito 

considerado como massa, o que realmente se fez determinante para sua constituição 

como tal, foi a irradiação de ideias e princípios propagados em todas as classes 

sociais. 

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 (1969) 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. 

E foi exatamente nesse ‘’ isolamento’’ que se viram esses indivíduos que 

houve uma união de comportamentos, passando assim a integrá-los 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. (ARENDT, 19, p 366) 

Ao descrever o processo da formação das massas, cita Arendt (1969, p. 

367): 
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. 
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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. (ARENDT, 1969, p. 367) 

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 a implantação de governos autoritários. 

Um do 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 social. 

Sobre esse isolamento, explorado por Arendt (1969) como uma forma de 

desarraigamento do meio social, comenta Passos (2010, p. s.p): 

 
Essa ausência de consciência no que diz respeito ao fato de se habitar um 

mundo governado pela pluralidade traz em seu cerne o risco do 

aniquilamento da relação do homem consigo mesmo a partir da perda do 

referencial da pluralidade, a qual é característica principal e fundante de 

um mundo de aparências. Não mais havendo a certeza de pertencer ao 

mundo fomentado pelo “nós”, a relação do homem consigo mesmo, que 

transforma toda unidade em dualidade a partir da atividade de pensar – o 
diálogo do eu consigo mesmo – é posta em perigo. 

 

Com isto, este sujeito perde a comunicação não só com o meio em que 

vive mas consigo mesmo, o que lhe limita a reflexão e lhe tira 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. 

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) 

Ao identificar o movimentos totalitários, elucida Arendt (1969, p. 373): 

 
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. 

 

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 
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de refletir sobre seus atos, eliminando qualquer risco de que este sujeito possa se 

colocar contra o movimento.  

Entretanto, o perfil dos representantes totalitários se assemelha muito 

mais a ralé do que mesmo as massas, a isto se refere Arendt (1969, p.373): 

 
Os atuais governantes totalitários e os líderes dos movimentos totalitários 

têm ainda os traços característicos da ralé, cuja psicologia e filosofia 
política são bastante conhecidas; o que sucederá quando um autêntico 

homem da massa assumir o comando ainda não sabemos, embora possamos 

supor que ele se assemelhe mais a um Himmler, com a sua meticulosa e 

calculada correção, do que a um Hitler, com o seu fanatismo histérico, e 

lembrará mais a teimosa obtusidade de um Molotov do que a crueldade 

sensual e vingativa de um Stálin. 

 

De acordo com Arendt (1969) aqueles que integravam a ralé e que por 

determinadas vezes esteve no poder, geralmente apresentava os mesmos traços de 

derrota em todas áreas de sua vida. E isto, fez com que tivessem uma certa 

inclinação às massas de seu período. 

Na ralé existia um sentimento de descaso pelo respeito alheio, temiam a 

estabilidade de uma vida comum e colocavam o movimento acima de qualquer 

outro propósito. (AREDNT, 19, p. 377) 

A isto se deveu seu histórico de insucesso, pois foi com a ascensão 

política que estes indivíduos se viram pela primeira vez a chance de alcançarem e 

representarem algo de importante, no que muito se aproximou da perspectiva das 

massas. 

No entanto, não foi só a ralé que junto as massas fez emergir os 

movimentos totalitários, houve também a contribuição da elite que encontraram 

forte afinidade aos ideais do movimento. 

Na tentativa de compreender a relação entre a elite, a ralé e os líderes 

totalitários, explica Arendt (1969, p: 377): 

 
Os líderes dos movimentos totalitários, exatamente como os homens da ralé 

e os aventureiros da era imperialista, têm em comum com os seus 

simpatizantes intelectuais o fato de que uns e outros já estavam fora do 

sistema de classes e nacionalidades da respeitável sociedade europeia antes 
que esse sistema entrasse em colapso. 

 

No entanto, após a Primeira Guerra Mundial o retrato da elite 

apresentava- se mais nova em relação àqueles que permitiram subjugar- se pela era 

imperialista e que nutriam paixão pelo prestígio conquistado nas guerras. Ou seja, 

a elite que lutou na Primeira Guerra já não delimitava o perfil da elite pós guerra, a 

qual rejeitava os comandos até então vigentes. O pós guerra eliminou o sentimento 

nacionalista da Europa e a elite deste período pretendia integrar- se a algo, 

independentemente de sua nacionalidade, fazer parte de algo era o seu intuito 

primordial. (ARENDT, 1969, p. 379) 

A ralé e a elite constituíram um pacto no intuito de operar suas intenções 

políticas que como já demonstrado se assemelhava em diversos pontos, apesar de 

se diferenciar em vários outros. Mas o que acreditavam o integrantes dessas 

camadas é que juntas poderiam comandar as massas populares e comandar uma 

rebelião política na Europa. 

No entanto, pouco depois esses grupos perceberem seu equívoco, o 

movimento totalitário observou que na verdade a ralé podia servir não só de ajuda 
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mas também de ameaça e constatou que estaria nas massas um domínio absoluto 

diferente do que acontecia com a ralé, a qual representava a burguesia em seus 

estratos mais baixos e que pretendiam controlar as massas a fim de conquistarem 

seus objetivos particulares. (ARENDT, 1969, p. 388) 

Na execução dos fins almejados pelo totalitarismo as massas serviriam 

de maneira bem mais eficiente, uma vez que eram capazes de cometerem o maior 

dos crimes, uma vez que este ato fosse praticado como o cumprimento de ordem 

comum, sem ao menos questioná-lo. 

 

2. A propaganda totalitária 

 

Assim como os movimentos totalitários só podem vim ao poder através das massas, 

a estas deve ser direcionada a propaganda totalitária, pois a ralé a e elite, como já foi 

demonstrado, se permitem impulsionar pelos movimentos totalitários, uma vez que 

conectam-se de certa forma. (ARENDT, 1969, p. 391). No entanto, no instante que 

entra no poder a propaganda é substituída pelo terror, o qual representa a essência 

do governo totalitário. 

A propaganda totalitária se fez necessária tanto àqueles dentro e fora do 

movimento, tendo em vista que suas ideias estavam sendo disseminadas num 

espaço que até então não se constituía como totalitário. 

Os fervorosos discursos proferidos por Hitler funcionavam não só aos 

que ainda precisavam ser doutrinados mas também aos que já estavam ao seu lado, 

como seus próprios generais de guerra. (ARENDT, 1969, p. 392) 

Arendt (1969) aponta a importância que teve a mentira dentro dessa 

propaganda, sendo determinante na dominação de seus seguidores, entretanto 

houve diversas vezes em que a verdade foi dita, de forma objetiva e sincera e ainda 

assim foi ignorada por aqueles que a ouviam, pois que seus espectadores não 

estavam prontos para os absurdos expressos nestas falas.  

A propaganda totalitária por sua vez acontece mesmo externamente, ou 

seja, para aqueles que não constituem o movimento ou simpatizam com este, mas 

internamente essa publicidade se identifica muito mais com uma forma de 

doutrinação. (ARENDT, 1969, p. 393) 

Assim, explica Arendt (1969) que a propaganda tem sua razão de existir 

apenas até alcançar os que não foram doutrinados pela ideologia totalitária e, a partir 

do momento que esses indivíduos transformam- se em seres subjugados, se torna 

dispensável o uso de sua propagação, sendo até proibida, em determinados casos: 

 
A propaganda é, de fato, parte integrante da “guerra psicológica”; mas o 

terror o é mais. Mesmo depois de atingido o seu objetivo psicológico, o 

regime totalitário continua a empregar o terror; o verdadeiro drama é que 

ele é aplicado contra uma população já completamente subjugada. Onde o 

reino do terror atinge a perfeição, como nos campos de concentração, a 

propaganda desaparece inteiramente; na Alemanha nazista, chegou a ser 

expressamente proibida. Em outras palavras, a propaganda é um 

instrumento do totalitarismo, possivelmente o mais importante, para 

enfrentar o mundo não totalitário [...] (ARENDT, 1969, p. 393) 

 

O terror e a propaganda portanto podem ser entendidas como 

complementares uma da outra, sendo que a propaganda estaria atrelada ao momento 
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pré- totalitário e o terror continuaria ocorrendo mesmo após o controle dos governos 

totalitários. 

A propaganda aliada ao terror faz emergir ansiedade dentro do corpo 

social, provoca medo através de sentenças incisivas que impõe as ideias totalitárias 

e, além disto faz com que o que é pregado levante teorias com embasamento 

técnico, fazendo com que a população se sinta ainda mais instigada a aceitar tais 

teorias, mesmo sem qualquer comprovação aparente. (SILVA et al., 2012) 

Dentro dos métodos totalitários percebe- se uma mudança daquilo que 

normalmente se utiliza nos demais costumes políticos, onde há um debate entre as 

partes, diferente da propaganda totalitária que institui sua ideologia de maneira 

imperiosa, utilizando- se do oculto, do imperceptível. A imposição a que se trata 

nestes sistemas não é exatamente a concreta ou corpórea, apesar de também 

acontecer, no entanto, se trata inicialmente da condução de condutas individuais, 

manipulando crenças, discriminações de determinadas camadas sociais, assim 

como a própria falsidade dos fatos. (AGUIAR, 2007, p. 10) 

Sobre a razão e o público alvo da propaganda totalitária, aponta Hitler 

(1925) em sua obra autobiográfica Mein Kampf: 

 
A propaganda durante a guerra era um meio para um determinado fim, e 

esse fim era a luta pela existência do povo alemão. Portanto, a propaganda 

só poderia ser encarada sob o ponto de vista de princípios conducentes 

àquele objetivo. [...] A segunda questão de importância decisiva era a 

seguinte: a quem se deve dirigir a propaganda, aos intelectuais ou à massa 

menos culta? A. propaganda sempre terá de ser dirigida à massa! Para os 

intelectuais, ou para aqueles que, hoje, infelizmente assim se consideram, 
não se deve tratar de propaganda e sim de instrução científica. (HITLER, 

1925, p. 169) 

 

Ao considerar tais palavras, observa- se que o líder nazista Alemão assim 

como utilizava- se de teorias falsas a fim de organizar seus seguidores também 

esclarecia de maneira verídica muitos de suas ideias e condutas. 

Este justificou a propaganda em tempos de guerra a fim de reunir pessoas 

a uma finalidade, que seria a de salvar a nação alemã, portanto toda publicidade 

realizada seria no intuito de motivar a toda sociedade em engajar- se na guerra, 

fosse lutando ou apoiando a sua luta. 

Assim como elucida sobre o direcionamento de sua campanha, sendo 

especificamente conduzido ás massas, as quais não possuem o mesmo nível de 

instrução que os intelectuais, indivíduos abastados, aos quais deveriam serem 

lançadas divulgações mais selecionadas e de cunho científico. 

Para Hiltler (1925) a propaganda eficiente era aquela mais acessível a 

qualquer pessoa, uma vez que quanto mais indivíduos quisessem alcançar menor 

desenvolvimento mental deveria exigir, assim conseguiria atingir um imenso 

número de pessoas para ‘’ sua luta’’, pessoas estas que integrariam ao movimento 

de maneira leal, uma vez que pouco poderiam refletir ou questionar sobre as 

manobras políticas utilizadas. 

Dessa forma, observa- se que a propaganda totalitária já reconhecia todos 

aspectos de seu público, e como realizar o seu domínio. Já sabiam que as massas 

não tinham senso crítico e não questionavam nem mesmo assuntos que fossem 

diretamente ligados as suas inclinações. Segundo Hannah Arednt (1969) as 

execuções que Hitler ordenou de vários cidadãos alemães no início da guerra, por 

serem vítimas de doenças sem cura não teve motivação na crise que sofria o Estado. 
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Isto é, a eutanásia que ocorreu de maneira ‘’ legal’’ na verdade foi 

motivada em função dos planos que o próprio líder nazista já havia desenvolvido, 

aproveitando- se de todo massacre vindo com a guerra colocou em prática a morte 

de inúmeras pessoas, com isso, colocava- se em prática os projetos já arquitetados 

antes mesmo da tomada do poder totalitário, projetos estes que desejava 

desenvolver por muitos anos. (ARENDT, 1969, p. 396-397) 

Sobre o progresso da difusão totalitária, explica Arendt (1969): 

 
Dadas as suas características demagógicas, a propaganda totalitária — que, 

muito antes da tomada do poder, mostrava claramente quão pouco as 

massas se deixavam motivar pelo famoso instinto de autoconservação — 

não foi tomada a sério. Mas o sucesso da propaganda totalitária não se deve 

tanto à sua demagogia quanto ao conhecimento de que o interesse, como 

força coletiva, só se faz sentir onde um corpo social estável proporciona a 

necessária conexão motora entre o indivíduo e o grupo; nenhuma 
propaganda baseada no mero interesse pode ser eficaz entre as massas, já 

que a sua característica principal é não pertencerem a nenhum corpo social 

ou político e constituírem, portanto, um verdadeiro caos de interesses 

individuais. (ARENDT, 1969, p. 397) 

 

Em outros termos, a propaganda totalitária foi muito mais eficiente no 

direcionamento de sua plateia, do que mesmo no que foi empregado, pois 

identificou desde cedo que não poderia tratar de desejos em comum, uma vez as 

massas constituíam- se de indivíduos desarraigados sem razões aparentes que os 

aproxime. 

 

3. O Terror Totalitário 

 

Após a conquista dos movimentos totalitários através da manipulação realizada pela 

propaganda, 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 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. 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 pode ser realizável. (ARENDT, 1969, p. 480) 

De acordo com Arendt (1969) 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 
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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 (1969) 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, pois que 

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 dominado. 

Sobre a experiência de vítimas que escaparam dos campos de 

concentração Arendt (1969) 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. 

 

Apesar das atrocidades os sobreviventes dos campos de concentração não 

expressão sua revolta, fazendo com que se duvide 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 

instantes iniciais 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) 
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Apesar de reconhecer que o totalitarismo surgiu como uma novidade em 

relação as demais formas de governo, Hannah Arendt (1969) também analisa as 

diversas ‘’repetições’’ que cometeu este governo em relação aos anteriores, a 

propaganda por sua vez pode ser um elemento considerado, assim como os campos 

de concentração, os quais surgiram na Guerra dos Bôeres, ainda nas primeiras 

décadas do século XX, sua função inicial era a de encaminhar sujeitos considerados 

culpados por determinados crimes mas que sem evidências suficientes que 

pudessem incriminá-los e encaminhá-los a um julgamento legítimo. 

Dessa forma explica Hannah Arendt (1969) 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, mas estes representam o totalitarismo como um símbolo 

de todo objetivo que tinham em relação aos seus súditos, ou seja ao povo que 

governavam. 
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 O parasitoide de pupas Palmistichus elaeisis (Hymenoptera: Eulophidae) 

possui hábito gregário e generalista, inicialmente descrito em pupas de Eupseudosoma 

involuta e E. eucerus (Lepidoptera: Arctiidae). Desde então vem sendo estudado e 

relatado, em uma ampla gama de pupas de insetos hospedeiros. No entanto, os 

trabalhos realizados em laboratório utilizam pupas desprotegidas, o que não condiz 

com as condições de campo, em que a maioria das espécies de Lepidoptera passa a 

fase de pupa enterrada no solo, a exemplo de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 

Noctuidae). O objetivo deste trabalho foi avaliar se o hábito de S. frugiperda de 

empupar no solo, afeta o parasitismo por P. elaeisis. No fundo de um recipiente de 

vidro (12 cm diâmetro x 17,5 altura) colocou-se 10 cm de terra e inocularam-se três 

lagartas de último instar de S. frugiperda por pote. Após 24h das lagartas empuparem, 

foram liberadas dez fêmeas de P. elaeiseis, previamente acasaladas, por pupa 

alimentadas com um filete de mel. No tratamento controle, foram inoculadas três 

pupas expostas por recipiente e mantida a mesma densidade de parasitoides (10:1). O 

experimento foi conduzido com dois tratamentos quatro repetições e três pupas por 

repetição. Após 48 h de exposição aos parasitoides, as pupas foram individualizadas 

em tubo de fundo chato etiquetados e avaliadas diariamente até a emergência do 

parasitoide ou da mariposa. Todas as pupas expostas foram parasitadas e geraram 

progênie média de 347,58±33,83 parasitoides por pupa, razão sexual de 0,89±0,01 e 

duração média ovo-adulto de 21,33±0,28 dias. Todas as pupas enterradas naturalmente 

não foram parasitadas e destas emergiram 12 adultos de S. frugiperda. Esses 

resultados, embora preliminares, indicam que pupas de S. frugiperda no interior do 

solo não são localizadas e/ou parasitadas por P. elaeisis.
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 Esta pesquisa tem como objetivo tematizar o humor no gênero tirinha e 

buscar analisar os diferentes recursos linguísticos, semióticos e discursivos  que 

contribuem para a produção desse humor. Parte-se do entendimento  de  que  há  uma  

série  de  recursos  (fonológicos,  morfológicos e de escolha lexical) que se articulam  a 

outras semioses não verbais, como cores, expressões faciais, metáforas visuais, dentre 

outros recursos próprios do  gênero analisados, com vistas a produzir o riso.  O quadro 

teórico será constituído por diversas pesquisas, tais como Ramos (2007), Possenti 

(2018), Alberti (2002), entre outros autores. Como metodologia para a análise de tais 

recursos, serão analisadas tirinhas tiradas de uma área intitulada “Folha Cartum” do 

jornal online “Folha de São Paulo” privilegiando dessa maneira, uma abordagem 

descritiva e qualitativa.  Até o dado momento, a pesquisa aponta que as teorias de 

origem filosófica/sociológica  ajudam a  respaldar uma  análise  que considera  que  o  

humor  nas tirinhas é  produzido  no  entrecruzamento  de  recursos  verbais  e  não  

verbais, aliados aos conhecimentos prévios do leitor/ouvinte.   
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O Núcleo de Estudos em Geotecnia (GEOTEC) da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), foi criado em 2018, e tem tido importante papel na formação dos graduandos 

em engenharia civil dentro da área geotécnica. Isto se dá com base nas reuniões, eventos 

e estudos que aprofundam os conhecimentos desta área específica, aumentando o contato 

dos alunos com assuntos além da mecânica dos solos e fundações. Diante do cenário de 

pandemia, foi necessária a adoção de ações online para o período de isolamento social.  

As mudanças adotadas e as atividades anteriores do Núcleo foram avaliadas através de 

um questionário destinado aos 20 membros credenciados no período 2020/1. O 

levantamento estatístico dos resultados obtidos se deu por análise de porcentagem 

simples. O perfil de influência profissional dado pelos participantes ao GEOTEC foi de 

80% para o maior índice (de 1 a 5 onde 5 significava “grande impacto positivo na 

formação profissional”), e teve como enfoque na área principal de estudos, a geotecnia, 

mas também outros aspectos importantes para a formação profissional e pessoal dos 

discentes, como a possibilidade de networking, aprendizado em gestão de pessoas, 

desenvolvimento de trabalho em equipe, experiências práticas dos conteúdos visto em 

sala de aula, entre outros. Dentre os entrevistados, 100% disseram desejar seguir carreira 

profissional na área de geotecnia. A postura do GEOTEC em manter as atividades à 

distância, em formato online também foi classificada como muito boa por 18 dos 20 

membros. Concluiu-se com os resultados, que o GEOTEC está agregando positivamente 

no futuro profissional dos membros, além de ser resiliente, ao se reinventar para continuar 

auxiliando na formação dos futuros engenheiros, influenciando-os no aprofundamento 

atual e futuro na área de geotecnia, em trabalhos de conclusão de curso, estágios 

obrigatórios, pesquisas e atividades de extensão, e ainda, seguir carreira dentro da área. 

 

 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 
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A presente proposta de pesquisa parte da rápida elevação da publicação de estudos sobre 

o cérebro humano, especificamente sobre as emoções e como esses estudos 

neurocientíficos perpassam e contribuem para a aprendizagem. Os estudos no campo da 

Educação sobre as descobertas da Neurociência e suas aplicações pedagógicas 

necessitam de um maior aprofundamento para o entendimento não só do potencial 

neurológico da criança, mas também do crescimento e conhecimento desses novos 

conceitos e saberes em torno da aprendizagem, da curiosidade e da estimulação 

presentes nas dinâmicas de salas de aula. Nessa perspectiva, por meio de uma revisão 

bibliográfica aprofundada sobre a temática, pretende-se investigar o circuito neuronal 

que controla o comportamento emocional e os impulsos motivacionais, e como esse 

processo pode contribuir na aquisição e consolidação da aprendizagem. Faz-se 

necessário construir pontes entre a Neurociência e a prática pedagógica na Educação 

Infantil, pois a pesquisa neurocientífica por si só não introduz novas estratégias 

educacionais. As instituições escolares estão entendendo a necessidade de construir 

habilidades, conhecimentos e vivências que promovam a aprendizagem e o 

desenvolvimento no processo educativo, nas diferentes especificidades dos grupos 

etários que constituem a Educação Infantil. Todavia, tais especificidades não podem ser 

consideradas de forma rígida, já que há diferenças de ritmo de aprendizagem e no 

desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica. 

Dessa forma, deve-se repensar as relações entre o comportamento emocional e a 

aprendizagem escolar a partir dos estudos do Sistema Nervoso, diante das contribuições 

científicas da Neurociência. Teorias baseadas nos mecanismos cerebrais envolvidos na 

aprendizagem podem inspirar objetivos e estratégias educacionais, já que o trabalho 

pedagógico pode ser mais significativo e eficiente quando se conhece o funcionamento 

do sistema nervoso. Sendo assim, ao conhecer o funcionamento na neuroanatomia e 

neurofisiologia das emoções, e qual a sua contribuição para a aprendizagem, há uma 

possibilidade de corroborar com o trabalho docente, tornando-o uma prática mais 

significativa e eficiente, trazendo possibilidades de desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas mais adequadas. 
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 Essa pesquisa tem como fundamento o uso do brincar como ferramenta para o 

desenvolvimento da aprendizagem em crianças na educação infantil, tendo como 

relevância a visão docente. O objetivo principal dessa pesquisa é analisar, na fala dos 

professores por meio da linguística sistêmico-funcional, se através da utilização do 

brincar como prática pedagógica, esse, auxilia no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem em alunos e alunas na educação infantil mais respectivamente 

com crianças de dois a três anos de idade. Com isso, julga-se importante a intenção de 

observar como se procede esse desenvolvimento na educação infantil e 

consequentemente aplicar questionários com os docentes que lecionam nessa faixa 

etária. Para a análise desses processos, alguns dos aportes teóricos utilizados serão: de 

Cordovil (2018), Nascimento Filho e Souza, que discutem o lúdico como uma realidade, 

trazendo vários conceitos. Já Huizinga (2000) por ser um clássico e não menos 

importante, descreve os significados de jogo e o trás como um fenômeno. Guimarães 

(2019) juntamente com Prado (2019), Brito e Nunes discorrem sobre a formação de 

professores, principalmente da educação infantil e abordam sobre os paradigmas 

enfrentados por essa classe. Pelo fato da pesquisa ainda estar em seu estágio inicial, ela 

ainda não possui resultados. Dessa forma, pretende-se alcançar esses por meio da 

análise dos questionários que serão aplicados e também através das leituras e estudos 

feitos no início desse processo, haja vista a importância dessa pesquisa no que tange a 

educação infantil.   
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 Os Arranjos Produtivos Locais (APL’s) têm adquirido cada vez mais relevância 

como estratégias para o desenvolvimento local e instrumentos de política econômica, 

tendo em vista os benefícios proporcionados nesse tipo de estrutura, que vão além do 

incremento na competitividade das organizações que o compõem, como também têm se 

mostrado eficazes para auferir melhorias na qualidade de vida de sua população, 

inclusive com a atenuação de desigualdades sociais. O objetivo deste trabalho centrou-

se, então, em compreender o papel do poder público municipal no desenvolvimento do 

APL de flores de Barbacena - MG, a partir das perspectivas estrutural e processual da 

governança. O município de Barbacena foi a unidade empírica de análise em virtude sua 

importância socioeconômica para a região, com grande representatividade na produção 

estadual e nacional de flores, além de sua tradição histórica no segmento, sendo 

conhecida, inclusive, como “Cidade das Rosas”. A pesquisa baseou-se em dados 

primários, obtidos através de entrevistas semi-estruturadas com os atores locais, 

segmentados conforme os grupos: (1) empresas, (2) entidades e (3) poder público. Os 

dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. A análise da 

governança estrutural possibilitou o entendimento do funcionamento do contexto 

institucional em que a aglomeração está inserida, com a identificação e caracterização 

dos atores que a compõem. Já agovernança processual proporcionou compreender a 

dinâmica das relações estabelecidas entre esses atores, sob os vieses da cooperação e 

coordenação, para verificação e identificação da realização de ações conjuntas. Os 

resultados indicam que os atores atuam de forma isolada e não comprometida com um 

projeto comum de desenvolvimento do APL de flores de Barbacena. Verificou-se um 

nível de cooperação incipiente, com escassas e pontuais ações conjuntas, coordenadas 

essencialmente de forma centralizada. Apoiando-se na percepção dos atores locais, foi 

possível concluir o papel do público local no desenvolvimento do arranjo sob duas 

perspectivas: (a) como participante ativo na implementação de políticas públicas 

direcionadas ao desenvolvimento do setor e (b) na função de articulador e facilitador de 

ações, regulando interesses e integrando os diferentes agentes na consecução de ações 

conjuntas em benefício do APL. 
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Abstract 

The article aims to make a discursive analysis of the content of the environmental 

legislation of the Municipality of Lavras-MG. We used Bakhtin/Volóchinov's theories to 

understand the discursive construction of the document. The theoretical framework of 

the work was based on models of critical analysis in Public Policy and environmental 

issues. As a result, we sought to establish relationships between the argumentative turn 

in public policy and environmental social construction, with the legislation in force in 

the municipality.  

Keywords: environmental, public policy, analysis. 

Resumo 

O artigo tem como objetivo realizar a análise discursiva do conteúdo da legislação 

ambiental do Município de Lavras-MG. Recorremos às teorias de Bakhtin/Volóchinov 

para compreender a construção discursiva do documento. O referencial teórico o 

trabalho pautou-se em modelos de análise crítica em Políticas Públicas e na questão 

ambiental. Como resultado buscamos estabelecer relações entre a virada 

argumentativa em política pública e construção social ambiental, com a legislação 

vigente no município. 

Palavras chave: meio ambiente, política pública, análise 

1. Introdução 

 Transcorridas quase cinco décadas desde a realização do primeiro encontro 

mundial sobre meio ambiente, a Conferência de Estocolmo de 1972, muitos países 

ainda encontram dificuldades no desenvolvimento de criação de políticas públicas que 

apontem soluções para conter a crise ambiental nos mais variados setores da sociedade. 
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Criados como ferramentas de apoio a soluções de problemas sociais, os modelos de 

análise em políticas públicas (policy analysis) contribuem de forma mais eficaz a partir 

da abordagem da construção social da realidade (Berger e Luckman, 2004). 

Apesar do avanço nas discussões sobre um modelo de políticas públicas com 

viés democrático, participativo e ambiental estar cada vez mais inserida no contexto  

mundial, a construção de uma racionalidade ambiental, integrada e 

multidisciplinar  ainda encontra barreiras de implantação no campo político, social e 

legislativo. Nas últimas décadas, tanto o Brasil e o mundo têm experimentado uma 

inserção cada vez maior da temática ambiental nos mais diferentes espaços. As escolas, 

os partidos políticos, movimentos sociais, as políticas públicas ou empreendimentos 

comerciais, não são mais pensados, organizados ou criados sem se levar em conta esses 

aspectos ambientais. Frente a essas considerações iniciais, esta pesquisa orienta-se no 

sentido de analisar os modelos de políticas públicas ambientais do plano diretor e a 

legislação ambiental do Município de Lavras-MG. O objetivo específico será analisar o 

conteúdo discursivo dos referidos documentos sob as bases teóricas do referencial do 

Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011).  

  

2.  Referencial Teórico 

 A partir de 1950,  Harold Lasswell, considerado um dos primeiros estudiosos do 

conceito de Políticas Públicas ao introduzir o termo policy analysis (análise de política 

pública),  começa a pesquisar a necessidade de se conciliar o  conhecimento científico e  

acadêmico  com a produção empírica dos governos, na tentativa de estabelecer um 

diálogo entre os grupos de interesse, o governo e os cientistas sociais. O trabalho de 

Lasswell (1959) foi pioneiro nos estudos das Políticas Públicas pela introdução da 

multidisciplinaridade na teoria e ficou conhecido principalmente por possuir como 

característica aspectos científicos e racionais de natureza positivista. Laswell utiliza a 

lógica de Dewey (1939) para a solução de problemas de forma pragmática e adaptada. 

Para ele, a ciência se sobrepõe o político e defende a prática científica para solucionar 

problemas públicos. Termos como ciências sociais e análise de políticas públicas foram 

inseridos no contexto, e a pesquisa científica foi o lócus do autor nas Ciências Públicas. 
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Considerado também como fundador no que se refere aos estudos e o 

desenvolvimento de teorias em Políticas Públicas, Lindblom (1959) foi um dos 

primeiros críticos a racionalidade de Lasswell (1959). O autor questiona se esta 

racionalidade seria apropriada aos modelos de análise e decisão dos governos nas 

Políticas Públicas. Lindblom (1959) a partir também dos anos 50 com o artigo “The 

Science of Muddling Through” e mais precisamente em 1979 com o artigo “Still 

Muddling, Not Yet Through”, propôs novos modelos de análises de Políticas Públicas. O 

texto de Lindblom (1979) contribui criticamente no sentido de apresentar novos 

critérios de se analisar políticas públicas diferentemente dos procedimentos racionais e 

científicos. FARIA (2003) ressalta que embora o campo de análises de políticas 

públicas tenha crescido, ainda não foi suficiente para ser feita uma avaliação nos 

processos de implementação dessas análises políticas no âmbito dos três níveis de 

governo. A crítica parte no sentido de como os modelos de análise de políticas públicas 

com características positivistas podem de fato solucionar os problemas sociais, porém 

não considerando a percepção dos atores sociais. Este questionamento crítico foi 

denominada de “guinada analítica” ou virada argumentativa”. Para Fischer a virada 

argumentativa pode ser definida como um: 

Modelo  discursivo  de investigação em políticas públicas deve 

incluir a investigação empírica. Na verdade, mais do que 

rejeitar o empírico, a questão aqui diz respeito à sua relação  

com o normativo. A questão que deve ser abordada é como o 

empírico está situado em um conjunto maior de preocupações 

normativas que dão significado às suas conclusões.Fischer, p. 8, 

2016. 

Construir modelos teóricos de análises em políticas públicas que envolvam 

pesquisa científica e construção social foi apresentado Fischer (1998). O modelo 

apresentado pelo autor diz respeito à busca de explicar nas ciências sociais, 

entendimentos cujos atores sociais sejam capazes também de contribuir para estes 

entendimentos nas ações sociais e compreensão da própria realidade, o que o autor 

denomina como pós-positivismo. Ou seja, é uma nova abordagem para o 

desenvolvimento das políticas públicas.  
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3.  Metodologia 

 Considerando a virada argumentativa em modelos de análise em políticas 

públicas, optou-se em realizar a pesquisa documental do mais recente plano diretor  e da 

legislação ambiental do Munícipio de Lavras/MG. Dentre os procedimentos 

metodológicos será feita a coleta de dados primários e secundários, pesquisa 

bibliográfica e a analise dos documentos. O intuito é estabelecer as conexões entre as 

concepções de policy analysis, a questão ambiental e a construção social da realidade. 

Para compreender essas conexões recorre-se as teorias discursivas de análise teóricas de  

Bakhtin/Volóchinov (2013), tendo em vista que estes discursos se (re)constroem por meio da 

interação entre sujeitos circundados em um meio social. 

4.  Resultados e Discussões 

Os resultados preliminares após análise dos documentos  apontam que  o plano 

diretor e a  legislação ambiental do Município de Lavras/MG possui  aspectos técnicos e 

científicos que se  opõe ao modelo de política pública crítica apresentado por  Fischer 

(1998) como virada argumentativa. Outro resultado indica que durante sua vigência  da 

lei que data de 1990, nenhuma emenda foi apresentada com a perspectiva de  construção 

social de políticas públicas.  O plano diretor em vigor desde 2007 passa por um 

processo de atualização e discussão. Porém não foi possível estabelecer uma relação 

com modelos de análise em políticas públicas crítica e construção social.   

Pretende-se com os resultados criar uma interseção entre policy analysis e 

construção social ambiental.  E  que este  modelo de análise em política pública adentre  

nas esferas institucionais e no debate dos analistas de políticas públicas governamentais 

(policy makers) sob a égide democrática. Neste sentido o analista de políticas públicas 

deverá ampliar o debate para além das esferas institucionais e abraçar o conhecimento 

dos mais variados grupos sociais de forma participativa. Ampliar o debate e a discussão 

entre esses grupos sociais e o Estado é fundamental para o estabelecimento do diálogo e 

principalmente para solucionar problemas sociais. 
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João Guimarães Rosa se destaca por trazer histórias sobre o sertão marcadas pelo uso de 

neologismos, da linguagem popular e de canções e versos que lhes conferem 

poeticidade, o que as aproxima da abordagem sobre prosa e poesia, de Octavio Paz 

(1982), na qual o autor apresenta aspectos do poético e seus elementos que configuram 

a presença da poesia na prosa. É nessa perspectiva que que ensejamos construir nosso 

diálogo acerca da novela A hora e a vez de Augusto Matraga, para o qual assumimos 

como objetivo identificar as características poéticas presente na novela. Por se tratar de 

uma pesquisa analítica-descritiva, tomamos como base as teorias de Paz (1982) e de 

Spina (2002) visando a aplicação na novela elencada. Dentre os resultados, considera-se 

que a novela apresenta características que a ligam ao chamado poético devido à 

presença das canções no interior da narrativa, as quais possibilitam transitar do poético 

para a prosa, corroborando, mediante o ritmo, a presença de imagens e sentidos que 

estão para além do é conceitual, fazendo com que o texto permita compreender a 

história a partir de outras perspectivas. 
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O princı́pio da mı́nima ação é um dos mais importantes princı́pios da fı́sica, ca-
paz de derivar as equações que regem a mecânica clássica por meio da consideração de
que a evolução de um sistema ocorre pela trajetória com a menor ação. Apresentamos
uma formulação para o princı́pio da mı́nima ação em sistemas estocásticos e tratamos o
caso do movimento browniano afim de correlacionar essa formulação com o formalismo
de integrais de trajetória. Para estudarmos sistemas estocásticos, é importante considerar
que eles possuem variáveis aleatórias evoluindo em função de um parâmetro, logo são
descritos por meio de probabilidades. Para o caso do movimento browniano, temos como
variável aleatória a posição e o tempo como o parâmetro. Um movimento estocástico
ocorre devido a forças randômicas, propriamente por essa caracterı́stica não é possı́vel
considerá-las em grandezas como a ação. Por essa razão as trajetórias não são deter-
minı́sticas e por isso a ocorrência das mesmas são dadas por probabilidades. Por analo-
gia, o princı́pio da mı́nima ação para um sistema estocástico é realizado sobre a média da
minimização da ação, em que a média da ação é dada pelo somatório da ação clássica de
cada trajetória pesada pela probabilidade de ocorrência da mesma. Ao fazer a variação
da média da ação, encontramos que o princı́pio da mı́nima ação estocástico será dado por
meio da maximização da entropia de trajetória sujeita aos vı́nculos do valor esperado da
ação e da normalização da probabilidade. O primeiro vı́nculo tem como multiplicador de
Lagrange uma constante que depende das caracterı́sitcas fı́sicas do sistema, relacionando
a entropia com a incerteza de escolha da trajetória; o segundo vı́nculo tem como multi-
plicador de Lagrange a constante de normalização. Utiliza-se o princı́pio de Jaynes para
obter a distribuição de probabilidade de trajetória considerando os vı́nculos acima citados.
Obtém-se a distribuição de probabilidade para as trajetórias como proporcional ao inverso
da exponencial da ação. Tal resultado é concordante com o formalismo, já consolidado,
de integrais de trajetória.
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O problema de nesting tridimensional tem como objetivo encontrar um leiaute
para uma quantidade finita de peças convexas e não convexas, minimizando o desperdı́cio
de espaço em um contêiner. Tal problema é presente em indústrias de impressão de obje-
tos 3D ou em transportadoras, que consideram a redução do desperdı́cio de espaço como
uma forma de reduzir o custo. O problema contém duas restrições que devem ser res-
peitadas para obter uma solução viável: (i) todas as peças devem estar contidas dentro
da contêiner; e (ii) não é permitida a sobreposição de peças. Além disso, é permitido
posicionar as peças dentro do contêiner em qualquer rotação possı́vel. Para este trabalho,
foi proposto um gerador de instâncias para o problema e junto foi criado um visualizador
interativo da solução do problema. Por se tratar de um problema tridimensional, exis-
tem várias técnicas para verificar a sobreposição das peças e uma delas é baseada em
computação gráfica para jogos. No trabalho utilizamos a técnica da Oriented Bounding
Boxes Tree (OBB Tree), a qual consiste em dividir a peça em “subcaixas” e verificar se
existe sobreposição dessas caixas. A partir do método de verificação de sobreposição des-
crito, propomos algumas heurı́sticas para a resolução do problema considerando rotações
livres.
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Resumo. A discussão sobre avaliação dos alunos com deficiência é constante por parte 

dos professores e surge como uma temática desafiadora no contexto escolar e acaba por 

levantar os seguintes questionamentos: Como avaliar esse estudante? Como irá progredir 

de série/ciclo? Todos aprendem?  Nesse contexto, Oliveira e Campos (2005 p. 55) 

destacam que é necessária uma reflexão sobre as formas de avaliar os alunos com 

deficiência, pois existem outras variáveis que estão diretamente ligadas ao percurso 

escolar destes. Consideram que a avaliação é um elemento fundamental para estabelecer 

as condições de aprendizagem do aluno e a sua produção de conhecimento, porém, a 

avaliação dos alunos com deficiência tem se tornado um processo complexo, sendo na 

maioria das vezes realizado de maneira aleatória e de forma subjetiva. Documentos 

referenciais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também a Política 

Nacional na Perspectiva de Educação Inclusiva instituem que todas as crianças com 

deficiência devem estar matriculadas na escola regular. Neste ponto, a avaliação, os 

critérios e a forma de progressão destes alunos, conforme afirmam Oliveira e Campos 

(2005 p. 54), despontam como elemento essencial para direcionar a prática pedagógica, 

a produção de conhecimento, o rendimento e a progressão. A partir dessa perspectiva, o 

objetivo desta pesquisa é evidenciar o processo de avaliação dos alunos com deficiência 

que estão inseridos no Ensino Fundamental I das escolas municipais e estaduais da rede 

de ensino de Lavras, tendo como foco de pesquisa quais são os critérios e estratégias que 

são utilizados no processo de avaliação do rendimento escolar destes alunos pelos 

professores. Para realizar deste estudo, os dados serão coletados por meio de um 

questionário com questões fechadas acerca da temática apresentada. O tratamento dos 

dados coletados será realizado pela pesquisa quantitativa e qualitativa. Espera-se 

contribuir com o processo de avaliação e progressão de alunos com deficiência no 

contexto escolar através de uma proposta que valorize os estudantes e suas diferenças, 

apresentando uma proposta de critério e forma de avaliação destes para que assim o 

contexto escolar possa oferecer oportunidades que permitam a sua participação, 

aprendizado e progressão escolar.  
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Nesse texto, apresentamos nossa pesquisa de cunho qualitativo, em andamento, do 

Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática, da Universidade Federal de Lavras (UFLA). A princípio a 

pesquisa seria desenvolvida com uma turma de 7º ano que tinha três estudantes com 

Deficiência Intelectual e trabalharíamos com o jogo Tangram em uma perspectiva de 

resolução de problemas, mas devido a pandemia da Covid-19 e do distanciamento 

social, tivemos que reformular nosso plano inicial. Desta forma optamos trabalhar 

com professoras e professores que ensinam Matemática e tenham experiência com o 

processo de ensino e de aprendizagem com estudantes com Deficiência Intelectual. 

Buscaremos responder à questão de investigação: que percepções professoras e 

professores que ensinam Matemática têm sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem de Matemática com estudantes com Deficiência Intelectual? A 

pesquisa tem por objetivos: 1) conhecer a trajetória de formação de professoras e 

professores que ensinam Matemática; 2) analisar as práticas docentes realizadas por 

professoras e professores que ensinam Matemática ao trabalhar com estudantes com 

Deficiência Intelectual. Para tal, optamos por oferecer um curso de extensão, que será 

registrado no Sistema Integrado de Gestão (SIG) disponível pela UFLA para que os 

interessados e interessadas se inscrevam. Dividimos o curso em cinco encontros que 

serão realizados através de plataformas virtuais disponíveis na internet. Os encontros 

serão divididos em: quatro reuniões em grupo e uma entrevista narrativa individual. 

Para os encontros em grupo selecionamos um filme, um vídeo (Curta) e um texto 

relacionados a inclusão e pessoas com Deficiência e Deficiência Intelectual. Os 

instrumentos para a constituição dos dados serão os gravadores de tela e voz, diário de 

bordo da professora/pesquisadora. A análise dos dados será feita a partir da análise de 

conteúdo. 
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Com o intuito de contribuir com a Literatura acerca do processo de inclusão de Surdos 

nas universidades na área da Educação Matemática, realizaremos um estudo com o 

objetivo de entender o processo de inserção e permanência de uma mestranda Surda no 

programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). A pesquisa será de caráter qualitativo, em que 

adotaremos a metodologia de Estudo de Campo (GIL, 2002), desta forma, 

acompanharemos a estudante Surda inserida no mestrado profissional, vinculado ao 

Departamento de Ciências Exatas - DEX no primeiro semestre de 2020. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa buscaremos responder o seguinte questionamento: que 

ações foram realizadas no sentido de contribuir para a inserção e permanência de uma 

estudante Surda que foi inserida em um programa de pós-graduação?. Para alcançar o 

objetivo e responder ao questionamento, utilizaremos como instrumentos para a 

constituição dos dados da pesquisa, entrevistas gravadas com os professores, o 

intérprete, os monitores, a estudante Surda, e os responsáveis pelo Programa de Apoio 

aos Discentes com Necessidades Educacionais Especiais - PADNEE que estão 

diretamente envolvidos no processo de inclusão da estudante no mestrado. Utilizaremos 

também os diários de campo que serão desenvolvidos durante as aulas do mestrado pela 

pesquisadora em uma disciplina que a estudante Surda estiver cursando durante um 

semestre. Para a análise dos dados, adotaremos a metodologia de “Análise de 

Conteúdo” (MENDES; MISKULIN, 2017). Com os dados constituídos a partir das 

videogravações realizaremos a transcrição, e assim por meio desses dados, incluindo o 

diário de campo, iremos elencar a unidade de registro que chamaremos temas iniciais, 

sendo esta, “a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com as 

categorias levantadas” (FRANCO, 2008, p. 41 apud MENDES; MISKULIN, p. 1054, 

2017). Em seguida, conforme as disparidades e confluências dos temas definiremos o 

eixo temático e se percebermos alguma semelhança entre eles definiremos as categorias 

de análise. A partir daí, esperamos perceber quais têm sido as ações adotadas pela 

UFLA que contribua para o processo de inserção e permanência da estudante Surda o 

que possibilitará a inclusão de futuros(as) estudantes Surdos(as) na universidade. 
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Abstract. The present article aims to establish a parallel between the genealogical 

conception of Michel Foucault's philosophy in relation to the genealogical project 

present in Nietzsche's philosophy, as well as the direction of this theoretical 

perspective for the construction of an analytical scenario about a microphysical 

conception of power relations. To this end, the text “Nietzsche, genealogy and 

history” will be analyzed, in which Foucault understands a specific interpretation 

of the Nietzschian genealogical project together with a discussion of how the 

genealogical path in Foucault's particularities allows us to understand the power 

relationships 

 

Key-words: Foucault; Nietzsche; Genealogy 

 

 

Resumo. O presente artigo tem como objetivo, estabelecer um paralelo entre a 

concepção genealógica da filosofia de Michel Foucault em relação ao projeto 

genealógico presente na filosofia de Nietzsche, bem como o direcionamento desta 

perspectiva teórica para a construção de um panorama analítico no que diz 

respeito à uma concepção microfísica das relações de poder. Para tanto, será 

analisado o texto “Nietzsche, a genealogia e a história” em que Foucault 

compreende uma interpretação particular sobre o projeto genealógico 

Nietzschiano junto a uma discussão sobre como o caminho genealógico nas 

particularidades foucaultianas nos permitem uma compreensão microfísica das 

relações de poder. 
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Foucault; Nietzsche; Genealogia 
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INTRODUÇÃO 

É importante demarcar as peculiaridades que acompanham o desenvolvimento 

teórico de Michel Foucault pois seu pensamento não se constrói de forma linear e 

apresenta focos de problematizações distintas. Neste sentido, Alvarez (2013, p. 18) 

indica que a obra de Foucault usualmente é repartida levando-se em consideração três 

recortes distintos. Primeiro as problematizações acerca das produções de saber a qual é 

indicada pela fase arqueológica de Foucault. Segundo os estudos sobre as relações de 

poder a qual é indicada pela fase genealógica e terceiro a preocupação com as relações 

dos “sujeitos consigo mesmo” (ALVAREZ, 2013) que demarcam um estudo da ética.  

Mas como Alvarez afirma, por mais que se possa demarcar estas fases, elas não 

apresentam de fato uma noção de continuidade, e pelo contrário, estas etapas do 

pensamento foucaultiano são demarcadas essencialmente por processos de ruptura e 

descontinuidades. E salienta que um erro constante presente na teoria social quando se 

utiliza das obras de Foucault, é justamente a inobservância destes deslocamentos 

teóricos (ALVAREZ, 2013). 

Todavia, nos cabe enfatizar a fase genealógica do autor, no sentido de buscar 

problematizações acerca dos mecanismos de poder que foram observados por ele, para 

que assim nos seja possível estabelecer um foco analítico específico. Isso não quer dizer 

que as outras fases serão essencialmente negligenciadas, porém, apresentarão um 

enfoque menor uma vez que buscamos constituir uma análise propriamente política. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo, propiciar um panorama 

geral acerca do que se compreende por genealogia na filosofia Foucautliana, a partir de 

um paralelo com a concepção genealógica de Nietzsche, bem como, a forma como tal 

perspectiva apresenta um potencial de justificação de uma concepção microfísica sobre 

as relações de poder na sociedade contemporânea. 

 

UMA PERSPECTIVA GENEALÓGICA 

Para uma melhor compreensão da fase genealógica de Foucault, é indispensável 

observar as interpretações e deslocamentos proferidos por ele no que diz respeito a 

genealogia de Nietzsche.  É notável em seu texto “Nietzsche, a genealogia e a história” 

todo o processo de crítica em relação ás formas de construção de um saber histórico 

tradicional, no decorrer dos tempos, e a implementação de um foco analítico distinto 

que se localiza na figura do corpo enquanto objeto a ser analisado. Junto a este 

elemento, faz-se necessário estabelecer uma breve compreensão acerca da noção de 

verdade, a qual se apresenta como instrumento a ser criticado.  

Para tanto, nos cabe, propiciar uma discussão mais aprofundada, no sentido de 

compreender que, por mais que Foucault utilize de uma concepção nietzschiana em 

relação ao conceito de genealogia, tal perspectiva não se apresenta de forma cristalizada. 

Percebe-se particularidades no uso foucaultiano desta forma de análise.  

A concepção que Foucault (FOUCAULT,2018 p. 55-6), problematiza em relação 

a noção de origem, dentro da perspectiva genealógica, apresenta peculiaridades ao termo 

genealogia. Indica que esta forma de análise não consiste essencialmente no buscar a 

origem de determinado aspecto desenvolvido na história, na verdade, apresenta um 

caráter em certa medida caótico para com o entendimento das coisas. Para tanto enfatiza 
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uma noção de genealogia que se constrói de forma cinzenta, a qual se atém aos 

pormenores daquilo a ser conhecido. “A genealogia é cinza; ela é meticulosa e 

pacientemente documentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados, riscados, 

várias vezes reescritos.” (FOUCAULT,2018 p. 55). 

Além disto, o autor (FOUCAULT,2018, p.56) observa, o rompimento desta 

forma de análise junto às teorias que se apresentam com caráter teleológico, as quais, 

buscam compreender um desenvolvimento histórico em certa medida metafísico, e 

positivo, os quais devem ser observados e criticados. Neste sentido, a busca de uma 

origem, de alguma característica que permita uma noção de começo e de fim, deve ser 

combatida. É nesse ponto que a genealogia deve agir, é no romper da origem, na 

oposição da origem e na observação das nuances que perpassam as formas de 

compreensão dos acontecimentos, que se encontra a essência da análise genealógica. 

Neste sentido, Foucault aponta para uma espécie de jogo com a palavra origem 

presente em algumas passagens das obras de Nietzsche. Mais especificamente as formas 

como o autor alemão trabalha a palavra Ursprung (origem) em consonância com outras 

expressões de sentido quase análogo, no caso as palavras: Entstehung (formação), 

Herkunft (proveniência), Abkunft(linhagem), Geburt (nascimento). Foucault observa 

que a alternância entre estes termos, apresenta características específicas acerca das 

formas de interpretação do conceito origem para o trabalho genealógico. No intuito de 

exemplificar este jogo, apresenta o uso da concepção de ursprung presente no prefácio 

da obra “genealogia da moral”, mais especificamente no que diz respeito ao tema da 

obra junto a uma reflexão acerca da atribuição do mal a figura de Deus. 

Na passagem em questão, Nietzsche (2009, genealogia da moral, I,3) apresenta 

uma reflexão inicial em sua vida, na qual diz respeito sobre um primeiro entendimento 

em relação a origem de bem e de mal, e observa que neste contexto, definiu em certa 

medida uma essência para tal debate na figura de deus, essência a qual posteriormente 

percebe como uma espécie de erro: “por fortuna logo aprendi a separar o preconceito 

teológico do moral, e não mais busquei a origem do mal por trás do mundo.” 

(2009,genealogia da moral, I, 3). E prossegue no sentido de apontar novas perspectivas 

de observação sobre o tema as quais propiciaram uma nova visão sobre a noção de bem 

e mal. 

Foucault (2018, p.58) se utiliza desta passagem na genealogia da moral, com o 

intuito de problematizar mais especificamente a concepção de ursprung, e as formas 

como Nietzsche se utiliza dela, para definir um ponto central sobre a análise 

genealógica. Para o filósofo francês o uso diversificado da concepção de origem, paira 

no entendimento de negar uma forma de se observar os acontecimentos sob o panorama 

de uma causa final, que permita por fim, uma compreensão real sobre o tema em 

questão, a qual negaria as possibilidades de entendimento dos movimentos externos que 

permeiam a existência do que é observado. 

Por que Nietzsche genealogista recusa, pelo menos em certas ocasiões, a 

pesquisa da origem (Ursprung)? Porque, primeiramente, a pesquisa nesse 

sentido, se esforça para recolher nela a essência exata da coisa, sua mais pura 

possibilidade, sua identidade cuidadosamente recolhida em si mesma, sua 

forma imóvel e anterior a tudo o que é externo, acidental, 

sucessivo.(FOUCAULT, 2018, p. 58) 
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O entendimento, de não se delimitar uma essência exata sobre um objeto a ser 

conhecido, proporciona uma ampliação acerca das formas de observação, e permite, 

acrescentar a noção de conflito, enquanto fator a ser analisado: “O que se encontra no 

começo histórico das coisas, não é a identidade ainda preservada na origem- é a 

discórida entre as coisas, é o disparate.” (Foucault, 2018, p.59). Portanto, a interpretação 

foucaultiana concebe um horizonte sobre a compreensão das coisas, que leva em 

consideração também, nuances descontínuas que permeiam determinada existência, 

descontinuidades as quais, necessariamente apresentarão um caráter belicoso. 

Soma-se em seguida, uma crítica sobre as formas de construção do saber 

histórico tradicional, quando este, busca em seu cerne a noção de origem no sentido de 

compreender a essência das coisas, e aponta a forma como esta perspectiva expressa 

uma noção de caráter glorioso no que diz respeito aos acontecimentos históricos. “A 

origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo; ela está 

do lado dos deuses, e para narrá-la se canta sempre uma teogonia.” ( FOUCAULT,2018, 

p.59). Este ponto, indica como a construção e compreensão desta forma do saber 

histórico tradicional, se alinha a um aspecto metafísico, e compõe um forma de 

compreensão em certa medida equivocada. 

Em meio ao jogo de palavras apresentados anteriormente, Foucault situa a 

concepção de Herkunft, a qual compreende um sinônimo que por mais que se assemelhe 

a concepção de origem, diz respeito principalmente a uma concepção de proveniência, 

proveniência no sentido de certa demarcação racial, ou de tipo social. (FOUCAULT, 

2018, p.62). A problematização proferida por ele, no entanto, percorre um caminho, que 

indica que, Herkunft, não busca estabelecer uma essência a partir de uma demarcação 

racial ou social. Pelo contrário, busca empreender o entendimento das diferenças mais 

agudas e particulares sob esta ótica. Neste sentido, encontra no uso de herkunft, uma 

definição da ideia de origem que se aproxima mais do interesse genealógico do que na 

ideia de ursprung, a qual é recusada. 

A noção de proveniência (herkunft) se alinha ao intuito genealógico, uma vez 

que, na observância dos diversos elementos que perpassam a construção dos 

acontecimentos, ela não intenta uma concepção linear, pois, na medida em que se 

demarcam os diferentes elementos que permeiam o acontecimento, de forma difusa e 

descontínua, sua compreensão escapa a um modelo metafísico e a uma noção de 

dependência em relação ao passado.  

Este aspecto da teoria foucaultiana nos permite um entendimento dos 

acontecimentos históricos que se distancia de determinadas perspectivas teóricas, e que 

também estabelece uma problematização específica acerca da concepção de verdade. 

Foucault  a partir da crítica às formas de observação dos acontecimentos históricos, os 

quais acabam por vezes constituindo análise lineares, que tendem a enxerga-los como 

processos essencialmente contínuos que levam a um progresso determinado, nos 

convida a uma nova forma de observação, a qual não busque conceber no desenrolar da 

história uma continuidade refém de nosso presente: 

Colocando o presente na origem, a metafísica leva a acreditar no trabalho 

obscuro de uma destinação que procuraria ver à luz desde o primeiro 

momento. A genealogia restabelece os diversos sistemas de submissão: não a 

potência antecipadora de um sentido, mas o jogo casual das dominações. 

(FOUCAULT,2018, p. 66) 
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Tal perspectiva, nos direciona para uso de outra palavra na concepção 

nietzschiana que trabalha um significado próximo da ideia de origem e que se distancia 

da perspectiva de ursprung, no caso o termo Entstehung. O termo em questão, se 

apresenta enquanto sinônimo de emergência. E emergência, aqui, se trata do 

entendimento do instrumento da força, junto aos combates propiciados por ela e sua 

participação na existência. Combates os quais, se dão de formas diversas e em certa 

medida contraditórias.  

Para tanto, Foucault exemplifica esta perspectiva em uma passagem da obra 

Genealogia da Moral, que diz respeito a emergência do ideal ascético. Na passagem em 

questão Nietzsche (NIETZSCHE, 2009, genealogia da moral, III,13) aponta o elemento 

contraditório presente no ideal ascético no que diz respeito a concepção da vida e a sua 

luta no sentido de negação da própria vida. Para o autor, o ascetismo se constitui dentro 

de uma visão, em que a vida se torna objeto em certa medida de desgosto e que a 

preservação dela se consolida, junto a sua negação.  

... o ideal ascético nasce do instinto de cura e proteção de uma vida que 

degenera, a qual busca manter-se por todos os meios, e luta por sua 

existência; indica uma parcial inibição e exaustão fisiológica, que os instintos 

de vida mais profundos, permanecidos intactos, incessantemente combatem 

com novos meio e invenções. (NIETZSCHE, 2009, genealogia da moral, III, 

13) 

Neste sentido, Foucault, dentro da análise do texto de Nietzsche vislumbra o 

potencial conflituoso presente na concepção de emergência. Compreende desta forma, 

um elemento central de crítica a noção de origem e apresenta a emergência enquanto 

contraponto à noção de ursprung, e compreende, que tal concepção se coloca numa 

categoria de contexto, no caso, o cenário, onde a disputa das forças seja de pessoas 

contra pessoas, seja de espécies contra espécies, seja de classes contra classes, 

indefinidamente se constrói. Portanto, a emergência se apresenta, enquanto o contexto 

por excelência do conflito que permeia a existência. 

A concepção de emergência enquanto elemento crucial das análises 

genealógicas, nos permite compreender os elementos históricos no desenrolar dos 

conflitos. Entstehung nos leva a não observar os acontecimentos com base em 

centralidades específicas que impulsionam as coisas em algum sentido. Mas, em 

perceber o que se constitui no meio dos embates. “Ninguém é, portanto, responsável por 

uma emergência; ninguém pode se autoglorificar por ela; ela sempre se produz no 

interstício.” (FOUCAULT, 2018, p. 68) E propicia a visão de que, não se deve conceber 

que estes embates progridam no sentido de se estabelecer um consenso final 

(FOUCAULT, 2018, p.69). Neste sentido, não nos cabe observar os acontecimentos 

num panorama de valores que tendem a culminar em algo positivo, mas sim, encontrar 

no cerne destas disputas as consequências reais dos fatos. 

A genealogia portanto, se configura principalmente no entrelaçamento entre a 

pesquisa de Herkunft, e Entstehung, a origem no sentido de busca de uma essência, de 

um começo ou de um final como em ursprung, é negada. Estas características se 

alinham, a uma concepção de verdade, ponto central a ser debatido tanto na filosofia 

foucaultiana, quanto na filosofia nietzschiana, pois ambos estabelecem severas críticas 
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ao entendimento deste conceito, o qual se situa junto a perspectiva metafísica, e a noção 

de uma origem exata das coisas, com o agravante de certa impossibilidade de refutação. 

Todavia, é necessário enfatizar, que por mais que Foucault, se utilize da filosofia 

de Nietzsche com o intuito de fundamentar sua perspectiva genealógica, ele não intenta 

transpor o modelo genealógico para um patamar metodológico fechado e definitivo. É 

notável que sua interpretação acerca dos usos da palavra origem, não traduz e não busca 

conceber uma perspectiva única e final sobre a filosofia de Nietzsche. 

Na perspectiva de Ribas (2014), Foucault não busca empreender uma leitura 

precisa a qual conseguiria por fim determinar exatamente a intencionalidade da filosofia 

de Nietzsche. Pelo contrário, ele faz da concepção nietzschiana, principalmente sua 

perspectiva genealógica, uma ferramenta, a qual seria capaz de propiciar uma crítica 

radical do conceito de verdade junto a uma forma específica de se construir uma 

pesquisa, a qual não caia na armadilha da pretensão de uma “vontade de verdade”. 

Caminho o qual, se utiliza da história e dos vários arquivos característicos de seus 

estudos, com o fim de mostrar como a verdade enquanto conceito, não apresenta uma 

essência, mas uma dimensão em certa medida conflituosa a qual se alinha aos jogos de 

poder presentes na sociedade. 

Rejeitando certo marxismo universitário francês que estaria preocupado em 

separar a verdade científica da ideologia política, Foucault concebe os jogos 

de verdade como o solo efetivo das disputas políticas, sendo a própria 

verdade o problema político essencial...” ( RIBAS, 2014, p. 60) 

 

A GENEALOGIA E UMA CONCEPÇÃO MICROFÍSICA DAS RELAÇÕES DE 

PODER 

A perspectiva genealógica, como apresentada em Foucault, demonstra uma 

característica dissonante em relação a outras perspectivas teóricas que visam a 

explicação das relações de poder em um modelo totalizante e em certa medida 

teleológicas. A posição que a verdade assume no modelo foucaultiano propicia análises 

peculiares acerca das relações políticas, bem como apresenta uma crítica sobre o aspecto 

científico conferido a essas formas de análise. A crítica a ciência portanto apresenta 

junto ao conceito de verdade o horizonte conflituoso em que os discursos e as relações 

de poder travam batalhas as quais, quando observadas em seu interstício podem nos 

propiciar um ponto de vista de maior amplitude. 

 No que diz respeito a crítica a ciência, percebemos uma semelhança entre 

Foucault e Nietzsche, que se alinha diretamente às concepções genealógicas 

apresentadas anteriormente. Na concepção de Machado (2017, p. 73) o objetivo de 

Nietzsche em relação a sua crítica a ciência, não consiste na tentativa de construção de 

um conhecimento que consiga por métodos específicos alcançar uma forma de 

conhecimento mais próximo da verdade. O projeto genealógico não consiste na 

elaboração de um método, que tenha por objetivo, superar a ciência enquanto forma de 

conhecimento. Mas consiste essencialmente em viabilizar a crítica, de forma em que os 

mitos paradigmáticos que permeiam a ciência possam ser derrubados e desta forma, se 

possam construir novos saberes a partir de perspectivas distintas. Afinal, a genealogia 

não propõe a busca da verdade ou da essência como encontradas na expressão ursprung. 
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 Ora, neste sentido, Foucault estabelece um caminho análogo, uma vez que no 

decorrer de suas pesquisas, apresenta um rompimento com algumas perspectivas 

teóricas as quais buscam constituir uma ênfase científica em seu centro e se utilizam do 

rótulo de ciência para que possam se legitimar de forma definitiva. É notável a crítica 

elaborada por ele, em relação as teorias tidas como totalizantes (em defesa da 

sociedadep11), a exemplo das concepções marxistas e psicanalíticas sobre o poder. 

Principalmente no que diz respeito às problematizações que perpassam quando emerge a 

problemática de se elas deveriam ser posicionadas em um patamar científico. Para ele, a 

questão que surge imediatamente quando se intenta classificá-los enquanto ciência paira 

principalmente em se observar, quais características de poder são envolvidas nesta 

classificação e como outros saberes seriam negligenciados neste ponto. 

Sobre este aspecto, Foucault (FOUCAULT,2010) estabelece um contraponto ao 

evidenciar aquilo que denomina “insurreição dos saberes sujeitados” (FOUCAULT, 

2010, p.8). Para tanto, situa duas características específicas sobre esta definição. 

Primeiro compreende por saberes sujeitados, os saberes históricos que em certa medida 

foram ofuscados e mascarados, em decorrência do caráter sistemático de outros saberes 

que conquistaram maior legitimidade. A segunda característica elencada por ele é a 

noção de que são saberes que no desenrolar da história foram, hierarquizados e 

considerados inferiores ou “não científicos”. 

A compreensão sobre a desenrolar destas formas de conhecimento 

negligenciados pela história, nos abre um horizonte em relação a genealogia e a função 

desta forma de análise. Pois, a genealogia é capaz de estabelecer sua crítica uma vez que 

observa, os deslocamentos e embates que se desenvolveram na constituição de saberes 

dominantes, os quais se cristalizaram sob o escudo da verdade, indicando um processo 

de manipulação acerca da compreensão do desenvolvimento histórico. Portanto, o papel 

da genealogia é, observar os movimentos descontínuos que a história nos fornece e 

propiciar a crítica acerca dos saberes totalizantes. No desenrolar deste aspecto, temos 

uma visão preliminar acerca da genealogia Foucaultiana: 

A genealogia seria, pois, relativamente ao projeto de uma inserção dos 

saberes na hierarquia do poder próprio da ciência, uma espécie de 

empreendimento para dessujeitar os saberes históricos e torna-los livres, isto 

é, capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, 

unitário, formal e científico.” (FOUCAULT,2010, p.11)  

É importante demarcar, que diante da problemática da verdade, Foucault 

(FOUCAULT,201, p. 22) situa uma relação direta entre a produção de um discurso tido 

como verdadeiro com os aparatos de poder vigentes, isto quer dizer que, para se 

consolidar o exercício do poder, é necessário que estes mecanismos sejam capazes de 

organizar e produzir um discurso da verdade. Porém, não significa, que estes discursos, 

se consolidam da mesma forma, em todos os períodos históricos e em todas as 

sociedades de forma universal. É necessário compreender as diferentes articulações que 

estes dois elementos centrais estabelecem em determinados contextos. 

Neste sentido, o autor profere uma crítica ao discurso filosófico jurídico pautado 

nas análises sobre o poder, que tem como foco de entendimento a soberania, mais 

especificamente o poder régio. Foucault (FOUCAULT, 2010, p. 23) argumenta que o 

sistema jurídico ocidental, sempre serviu, a uma centralidade da figura do rei, e é 

utilizado com o intuito garantir sua legitimidade e sua efetividade sob a égide da lei. 

Portanto, a lei, se torna instrumento de disfarce e efetivação da dominação.  
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A partir desta crítica Foucault (FOUCAULT, 2010, p. 24) propõe uma forma 

diferente de análise, a qual, busca elencar o direito como utensílio da dominação 

soberana. Mas não compreende que a dominação aconteça única e exclusivamente na 

centralidade do rei, e sim em um jogo de “múltiplas sujeições” (FOUCAULT, 2010 p. 

24) que se estabelecem na vida em sociedade. Tal concepção emana a necessidade de 

apreender aquilo que foi excluído por toda uma produção de verdade elaborada pela 

análise da soberania, e, nos convida a enxergar as entrelinhas estabelecidas pelos 

diversos grupos sociais e seus embates que foram negligenciados no decorrer da 

história. 

Observamos a partir desta crítica, a construção de uma concepção microfísica 

acerca do desenvolvimento das relações de poder. É na inversão do discurso soberano e 

na concepção de dominação que se ampara a noção de um poder que se exerce de forma 

capilar, e que atinge de modos diferentes e descontínuos o exercício do poder no corpo 

social. Percebemos neste ponto, um elemento central acerca das formas de observação 

do filósofo francês no que diz respeito as relações de poder. 

É notável o rompimento que a perspectiva microfísica de poder elaborada por 

Foucault, estabelece em relação as teorias mais tradicionais, principalmente àquelas que 

tomam como ponto de partida a centralidade do Estado. Este fator, fez com que sua 

análise fosse alvo de severas críticas de diversos pensadores políticos contemporâneos. 

Vale situar a crítica proferida por Eagleton no que diz respeito a esta perspectiva. 

Eagleton (EAGLETON, 1997, p.20) afirma que a visão sobre o poder 

estabelecida por Foucault e demais filósofos que seguem sua linha, se baseia na noção 

de um poder que se expressa em: “...uma rede de força penetrante e intangível que se 

tece em nossos menores gestos e declarações mais íntimas.”( EAGLETON, 1997, p.20) 

Neste sentido, aponta o rompimento do filósofo francês em relação ao conceito de 

ideologia, e percebe um problema na medida em que, a concepção de poder se torna 

exageradamente abrangente, podendo não significar coisa alguma. 

Mas é importante, que se estabeleça uma compreensão acerca dos movimentos 

proferidos por Foucault, os quais são ignorados nesta observação. Pois, na medida em 

que observamos o exercício de poder em suas capilaridades, é que se torna possível a 

compreensão da emergência de diversas instituições capazes de um amplo exercício de 

poder e que agirão de forma lateral ao Estado (FOUCAULT, 2005). Portanto, a análise 

microfísica do poder, não se baseia em observar nos “menores gestos e declarações mais 

íntimas” toda a lógica do poder, mas sim, compreender como estes fatores culminam em 

estruturas e técnicas de poder. 

Como exemplo, podemos evidenciar a emergência da prisão enquanto principal 

instrumento de punição a partir do século XVIII. A análise foucaultiana (FOUCAULT, 

2015, p. 93) busca observar, para além dos aparelhos estatais que regiam o sistema 

jurídico, como se travou o embate acerca dos principais métodos punitivos e como estes 

confrontos propiciaram a legitimação da prisão, bem como, constituiu, características 

específicas acerca desta tecnologia de poder. Portanto, o debate genealógico não nos 

leva a uma generalização extremamente abrangente ao ponto de se perder focos 

analíticos, ela na verdade, nos induz a observar as nuances e os embates que são capazes 

de gerar estruturas e técnicas de poder diversas. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/2P5ff7Ejaws 

 

A salinidade dos solos limita a produtividade de cana-de-açúcar, por ser uma planta 

suscetível a esse estresse abiótico. No entanto, há respostas distintas entre as diversas 

variedades disponíveis no mercado. Isso pode estar relacionado as respostas de absorção 

e distribuição do sódio (Na
+
) e potásssio (K

+
) em seus tecidos, uma vez que a relação 

Na
+
/K

+ 
pode definir o grau de suscetibilidade a salinidade.  Assim, testamos a hipótese 

de que a maior concentração de potássio [K
+
] em ambientes salino-sódico poderá 

favorecê-lo na competição com o Na
+ 

quanto a absorção e a distribuição nos tecidos das 

plantas de cana-de-açúcar, permitindo-lhe uma maior tolerância. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar se a tolerância a salinidade está relacionada ao aumento da [K
+
] em 

plantas de cana-de-açúcar sob salinidade e analizar a distribuição de K
+
,  Na

+
 e a relação 

Na
+
/K

+ 
em seus tecidos. O experimento foi realizado em casa de vegetação na 

Universidade Federal de Lavras. Foram utilizadas duas variedades de cana-de-açúcar: 

SP80-3280 (sucetível) e SP80-1816 (menos sucetível), duas concentrações de Cloreto 

de potássio (KCl) (131,4 mg dm
-3

 - dose recomendada; 262,8 mg dm
-3

 – duas vezes a 

dose recomendada) e duas concentrações de Cloreto de sódio (NaCl) (5,30 mg dm
-3

 – 

encontrada no solo;  2.920,0 mg dm
-3

 - aproximadamente 50 mM). As plantas foram 

cultivadas em vasos tipos rizotrons por 35 dias. Foram realizadas análises de 

concentrações de Na
+
, K

+
 para estimação da relação Na

+
/K

+
 em folhas, raízes e 

biomassa de parte aérea (BPA). Como resultados foi observado que a variedade SP80-

1816  apresentou maior [K
+
] nas folhas nos tratamentos com mais K

+
. Sob salinidade, a 

maior [K
+
] foi observada nos tratamentos com baixo K

+
. Nas raízes desta variedade, 

essas concetrações foram maiores independente da quantidade de K
+ 

imposta. Em 

relação as concentrações de Na
+ 

a variedade SP80-1816 manteve maior concentração de 

Na
+
 nos tecidos nos tratamentos com baixo K

+
. Essa variedade apresentou menor 

relação Na
+
/K

+
 sob salinidade quando suplementadas com mais  K

+
. A SP80-3280 não 

respondeu ao aumento da suplementação. Como resposta da distribuição desses 

elementos em seus tecidos, a variedade SP80-1816 apresentou maior biomassa de parte 

aérea. Assim, pode-se  concluir que a responsividade ao aumento nas concentrações de 

K
+
 pela variedade SP80-1816 sob salinidade, lhe permite ser menos sucetível ao 

estresse salino, mesmo absorvendo Na
+
. 
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 A necessidade de explorar recursos metodológicos e acessíveis para trabalhar com 

estudante com deficiência intelectual  é assunto que faz parte do contexto escolar e nas 

últimas décadas vem sofrendo modificações para dar significado em relação à 

aprendizagem dos conteúdos básicos e socialização do indivíduo a ser incluído. O 

contexto educacional atual apresenta situações contraditórias acerca da inclusão, 

ofertando o ensino inclusivo sem que haja suporte necessário para seu atendimento. 

Nosso projeto de pesquisa visa a elaboração de uma oficina de adaptação e construção 

de materiais do conteúdo de matemática, com 5 encontros, que proporcione 

direcionamento e reflexão de um grupo de professores da educação básica formados em 

Matemática ou Pedagogia em torno das limitações e potencialidades do estudante com 

deficiência intelectual. Nosso objetivo é proporcionar a reflexão sobre o ensino 

inclusivo e despertar nos professores habilidades acerca da adaptação do conteúdo de 

matemática. Para tanto, buscamos responder à seguinte questão norteadora: Quais os 

sentidos e significados expressos por professores de Matemática à adaptação de 

materiais e de conteúdos para estudantes com deficiência intelectual? Nos embasamos 

na visão teórica de Vigostiki, e, assim, fundamentamos nossos objetivos e definiremos 

nossas ações. Com uma abordagem qualitativa, utilizaremos a análise do discurso nos 

dados coletados das reflexões com os professores na oficina, nas discussões sobre a 

deficiência intelectual e nos momentos práticos para adaptação de conteúdos de 

matemática, quando refletiremos também sobre nossa própria prática. Desse modo, 

destacamos a importância da formação continuada do professor, onde as práticas de 

adaptação e a reflexão sobre a pessoa com deficiência venha fazer parte dessa 

construção profissional. 

VIGOTSKI, L. S. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da criança 
anormal. Educação e Pesquisa, v. 37, n. 4, p. 863-869, 2011. 

DA PONTE, J. P. Investigar a nossa própria prática. Refletir e investigar sobre a prática 
profissional, p. 5-28, 2002. 
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Palavras-chave: Modos semióticos; Videoanimação; Semiótica Social.  

O presente resumo trata-se de um recorte da dissertação do Mestrado em Letras e se 

fundamenta nas concepções de texto e de multimodalidade adotadas pela Semiótica 

Social, nas quais a produção de sentidos se dá pela interação entre participantes e na 

interação desses com o texto, seja esse uma imagem, um som, um gesto ou a combinação 

de todos esses modos. Assim, foi selecionado como objeto de análise o gênero 

videoanimação, visto que sua narrativa é construída através da combinação de elementos 

visuais, sonoros e gestuais, potencializando a produção de significados culturais. A 

investigação proposta será organizada a partir de: a) uma pesquisa teórica, na qual será 

utilizada a metodologia Estado da Arte como forma de levantamento bibliográfico do 

tema, a fim de se investigar as produções acadêmicas brasileiras realizadas sobre a 

Semiótica Social e suas conceituações teóricas; e b) uma pesquisa aplicada, com vistas a 

pontuar os recursos semióticos presentes na videoanimação “Out of sight” (2010) e suas 

aplicações aos conceitos sócio semióticos investigados. Para isso, serão utilizados autores 

como Gualberto (2017), Hodge e Kress (1998), Vieira e Silvestre (2015). Espera-se que 

seja possível observar as potencialidades de leitura e produção dos textos audiovisuais 

animados, visto que esses estão inseridos nas práticas sociais e sua significação é 

realizada em contextos nos quais os sujeitos exercem seus objetivos comunicativos.  
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RESUMO  

Em muitos contextos as tecnologias configuram-se como desafiadoras nas práticas de 

ensino e aprendizagem em geral. Ao entender a produção das linguagens relacionada 

também aos mesmos desafios, é viável problematizar os processos permeados nas 

atividades de leitura para atender às demandas das práticas sociais de linguagem. Assim, 

o presente trabalho elege como objeto de estudo o ensino da leitura de textos multimodais/ 

multissemióticos, especificamente, dos gêneros publicitários. Apresenta como objetivo a 

apuração, compreensão e organização dos procedimentos teóricos, metodológicos e 

didáticos que os envolvem, com o intuito de colaborar com a construção do leitor 

emancipado no que tange ao consumismo. Para a consecução do objetivo proposto, a 

priori, será realizado uma pesquisa de cunho teórico pautada em autores que versam sobre 

os multiletramentos, as multimodalidades/ multissemioses, a Gramática do Design Visual 

(GDV), além das concepções de leitura de alguns estudiosos. A posteriori, a análise da 

dados ocorrerá a partir dos pressupostos orientados pela Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) e por meio de levantamento e seleção de campanhas publicitárias que 

circulam nas mídias digitais. A partir das sapiências e análises empreendidas, será 

construído um manual de estudos sobre o trabalho com as multimodalidades/ 

multissemioses à luz da Gramática do Design Visual (GDV), além de um fascículo de 

sequência didática de atividades voltadas para as aulas de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental II – Anos Finais. Espera-se que a pesquisa legitime-se como um contributo 

à formação dos professores de Língua Portuguesa e da escola como um todo para mitigar 

e abarcar às complexidades no ensino da leitura.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Leitura. Multimodalidades. Formação de professores. 
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 O café Coffea spp. é considerado uma das culturas de maior relevância para o 

agronegócio mundial, sendo o Brasil o maior produtor e exportador do produto. Uma 

das maiores dificuldades dos agricultores está no manejo das pragas do café de forma 

sustentável. Dessa maneira, uma alternativa que vem ganhando interesse na agricultura 

sustentável é a utilização de substâncias húmicas como bioestimulantes, podendo atuar 

como indutores de resistência a insetos herbívoros.  Com isso o objetivo desse trabalho 

foi avaliar a preferência hospedeira do bicho-mineiro, Leucoptera coffeella, por plantas 

de café, Coffea arabica (cv. Mundo Novo), tratadas com substâncias húmicas e não 

tratadas. As substancias húmicas foram aplicadas diretamente no solo (drench), sendo 6 

mL da solução por planta após atingir o estágio de “palito-de-fósforo” (entre 30-45 dias 

após o plantio). A preferência hospedeira de adultos do bicho-mineiro foi avaliada por 

meio da contagem do número de ovos/fêmea, em um ensaio em gaiola, em casa de 

vegetação. Cada gaiola continha um par de plantas, com idade de sete meses, contendo 

oito pares de folhas, uma tratada com substâncias húmicas e outra não tratada 

(controle), totalizando 10 repetições por tratamento. Adultos do bicho-mineiro foram 

liberados na gaiola e, após 48h, os ovos nas folhas das mudas foram contabilizados. De 

acordo com o teste t pareado, não houve diferença significativa entre os tratamentos. O 

número médio de ovos/fêmea em plantas tratadas com substâncias húmicas foi similar 

ao das plantas não tratadas (P= 0,6407). Futuros estudos são necessários para verificar 

aspectos biológicos desse inseto para conhecer melhor o papel das substâncias húmicas 

como potenciais indutores de resistência. 
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Palavras-chave: Multissemiótica; Estratégias de leitura; Habilidades leitoras. 

 Esta pesquisa surgiu a partir de provocações que emergiram a partir de estudos 

de textos teóricos acerca do trabalho com a prática da leitura de textos multissemióticos 

em sala de aula. Se tomarmos como base a assertiva de que ler é uma atividade complexa 

(SOLÉ, 1998; KLEIMAN, 1995; SILVA, 1999), as questões que emergem como ponto 

de partida é: “Quais são as habilidades de leitura propostas pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) em relação à prática de leitura de textos multissemióticos? Quais são 

as estratégias de leitura previstas para a ampliação dessas habilidades? Nessa perspectiva, 

a proposta deste trabalho é analisar as habilidades de leitura no contexto dos textos que 

são constituídos por múltiplas linguagens. Para tal, optou-se por organizar esta pesquisa 

em três partes: a) levantamento das habilidades de leitura relacionadas aos textos 

multissemióticos propostas pela BNCC (BRASIL, 2018) para os anos iniciais do ensino 

fundamental; b) estudo de teorias acerca dos textos multissemióticos; c) sistematização 

de estratégias metodológicas propostas por autores que versam sobre o trabalho com 

textos multissemióticos em sala de aula. Além da BNCC, esta pesquisa encontra-se 

embasada nos pressupostos teóricos de autores, tais como Ferreira e Villarta-Neder 

(2020), Rojo e Almeida (2012), Solé (1998), Kleiman (1995), Koch e Elias (2005), 

Ribeiro (2006), entre outros. A partir do trabalho realizado, foi possível compreender 

que as práticas de leitura, desenvolvidas sob a perspectiva da multissemiose, podem 

favorecer a ampliação de habilidades que são, notadamente, substanciais para a formação 

de sujeitos críticos. Desse modo, refletir sobre as habilidades de leitura relacionadas aos 

textos multissemióticos poderá contribuir para um percurso formativo de professores, de 

forma a propiciar a ressignificação de concepções, a inovação de práticas pedagógicas e 

o atendimento às demandas relativas à formação de leitores na/para a sociedade da 

informação.  
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            A alta demanda por produtos menos agressivos ao meio ambiente converge para a 

construção de instrumentos derivados de materiais sustentáveis. Nesse sentido, a fibra de 

carbono (FC) surge como possível substituta do aço, podendo ser obtida por meio de 

materiais orgânicos lignocelulósicos - que são aqueles que apresentam celulose, 

hemicelulose, assim como lignina em sua constituição.  A lignina vem ganhando destaque 

na produção da FC, e pode ser encontrada em resíduos descartados pelas indústrias de 

papel e em outros ambientes como no cultivo de cogumelos, concentrando-se 

especialmente nos substratos exauridos (SMS), um subproduto formado a partir da 

combinação do substrato orgânico e o micélio do fungo que é descartado em grande 

quantidade após a extração do corpo frutífero. Tem-se como objetivo nesse trabalho 

recuperar a lignina presente em diferentes formulações de SMS para diferentes fungos e 

utilizá-la como precursor na produção de fibras de carbono para reforço de pás de 

aerogeradores. Inicialmente os substratos serão pré-tratados por meio de soluções de ácido 

sulfúrico e NaOH, resultando assim em um lixiviado alcalino. Após o tratamento inicial, 

haverá o ajuste do pH do lixiviado alcalino. Em seguida, a lignina será recuperada, 

esterificada e caracterizada. Após a caracterização da lignina esterificada, esta será 

submetida ao processo de extrudação de forma a obter fibras de lignina. Em seguida, as 

fibras serão submetidas a etapa de termoestabilização para aumentar a temperatura de 

fusibilidade das mesmas e a etapa de carbonização. Por fim, as fibras de carbono obtidas 

serão caracterizadas. Portanto, espera-se com esse projeto obter um produto com potencial 

comercial e assim conferir valor econômico 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 compósitos contribuindo para 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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Palavras-chave: Nanotecnologia, Adesivos para madeira, Eucalyptus sp. 

A lignina é obtida em larga escala em todo o mundo como subproduto da polpação da 

madeira, e cada vez mais busca-se estudar novos processos e tecnologias que possam 

melhorar seu desempenho para o desenvolvimento de produtos com melhores 

características e aumentar seu valor agregado. Desta forma, objetiva-se preparar e 

caracterizar nanopartículas de lignina (NPL) Kraft de Eucalyptus sp. e avaliar se haverá 

melhora das propriedades dos adesivos fenol-formaldeído comercial formulados com 

adição de NPL, em proporções de 10; 20;30; 40; 50 e 60%. A obtenção das nanopartículas 

de lignina será realizada pelo método do cisalhamento mecânico: a lignina kraft será 

solubilizada em água deionizada e a suspensão de lignina será agitada durante 4 h, 

utilizando-se um Homogeneizador Turrax a 15.000 rpm. Para a caracterização das 

nanopartículas as técnicas utilizadas serão: microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microscopia eletrônica de transmissão (MET), juntamente com a espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). O tamanho médio de partícula será obtido em equipamento Malvern 

Zetasizer Nano-ZS90. As nanopartículas de lignina serão misturadas ao adesivo com 

auxílio de um agitador mecânico por 10 min, depois do preparo as propriedades dos 

adesivos como teor de sólidos, viscosidade, pH e gel time serão determinadas, junto com 

DSC para caracterização química. Testes de cisalhamento na linha de cola do adesivo em 

condições seco e úmido serão realizados seguindo normas vigentes. Após os testes, dois 

adesivos que apresentarem melhores propriedades serão escolhidos para produção de 

painéis particulados de média densidade (MDP). Os painéis produzidos passarão por 

testes de resistência mecânica e de umidade. Para a determinação da emissão de 

formaldeído será realizado testes de acordo com a norma ASTM D 5582. Com este 

estudo, espera-se obter nanopartículas de lignina para assim substituir, pelo menos em 

parte, o fenol dos adesivos comerciais melhorando suas propriedades mecânicas com 

menor custo e de forma ambientalmente correta. 
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  Link para o pitch: https://youtu.be/Dj6Ry9GbSmw 

 

O uso de aparelhos de tecnologia sem fio tem crescido substancialmente nos últimos anos. 

Para que seja possível uma maior amplitude da área de funcionamento destes dispositivos 

faz-se necessária a instalação de torres responsáveis pela distribuição das ondas 

eletromagnéticas e, consequentemente, de internet. Entretanto, os efeitos desta radiação 

ainda são alvos de estudos e questionamentos. A IARC (International Agency for 

Research on Câncer) os classifica como possivelmente cancerígenos, ou seja, existem 

dados relevantes sobre seu potencial carcinogênico. Objetivo: analisar a ocorrência de 

câncer em moradores próximos às torres de transmissão de telefonia celular. 

Metodologia: será realizado um estudo de caso controle aninhado a uma Coorte, onde 

indivíduos com o desfecho e indivíduos sem o referido desfecho, serão analisados. São 

elegíveis para o presente estudo 4.291 egressos de 7 Universidades Federais do Estado de 

Minas Gerais, presentes no banco de dados do Projeto denominado CUME. Para cada 

paciente oncológico serão selecionados de 2 a 4 controles, pareados por meio da idade e 

sexo. Será realizada a distribuição geoespacial das residências e das torres de transmissão 

de telefonia celular, por meio das coordenadas de localização das torres, extraídas do 

portal da Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL).  Os indivíduos serão 

divididos em 3 grupos (ou mais) definidos pelo distanciamento em relação às torres: a) 

Grupo 1- crítico (G1) indivíduos que moram em um raio de até 400 metros; b) Grupo 2 - 

(G2) indivíduos que moram entre de 400 metros à 1km de distância e c) Grupo 3 – (G3) 

cujas residências estão localizadas em um raio maior que 1km. Serão utilizadas, também, 

como variáveis independentes o tabagismo e o etilismo. Resultados esperados: espera-

se que esta pesquisa contribua para a produção de evidência científica sobre a real 

associação entre o espaço geográfico da distribuição das antenas e sua relação com a 

incidência de cânceres.  
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 A busca do mercado consumidor por produtos naturais vem estimulando a 

utilização de fontes naturais pela indústria de alimentos. Entre esses produtos, destacam-

se os óleos essenciais, metabólitos secundários sintetizados pelas plantas que possuem 

diversas atividades biológicas, entre elas a atividade antioxidante e antimicrobiana. 

Estas atividades, podem estar atribuídas aos diferentes constituintes químicos presentes 

nos óleos essenciais; derivados de fenilpropanóides e de terpenos. O objetivo deste 

trabalho será caracterizar os constituintes químicos do óleo essencial das folhas de 

Malva sylvestris, avaliar a atividade antioxidante pelos métodos DPPH, ABTS, radical 

hidroxila e poder redutor, assim como investigar a atividade antimicrobiana frente às 

bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O óleo essencial será obtido pela 

técnica de hidrodestilação, empregando-se o aparelho de Clevenger modificado, sendo 

que a caracterização química será realizada por GC/MS e GC/FID. A atividade 

antimicrobiana será determinada pelo método de microdiluição nas concentrações de 

50,00; 25,00; 12,50; 6,25; 3,12; 1,56; 0,78, 0,39 e 0,19 μL mL-1. Espera-se encontrar 

resultados satisfatórios para o uso deste óleo essencial, como alternativa ao uso de 

substâncias sintéticas nos alimentos.  
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      Os organogéis ou oleogéis são sistemas semissólidos, na qual uma fase oleosa é 

imobilizada por uma rede tridimensional autossustentada de um ou mais agentes 

estruturantes e vêm sendo considerados como uma boa alternativa para a estruturação de 

materiais à base de lipídeos, com o propósito de reduzir o teor de gorduras indesejáveis, 

especialmente os ácidos graxos saturados e trans. O objetivo do trabalho é elaborar e 

caracterizar margarinas preparadas com oleogel de azeite de oliva extra virgem e ceras 

alimentícias em diferentes concentrações (2, 4, 6, 8 e 10%), a serem determinadas 

mediante pré-testes. O experimento será realizado nos departamentos de Nutrição e 

Ciência dos Alimentos. As amostras serão avaliadas ao longo de seis meses por análises 

de estabilidade lipídica: índice de acidez, peróxido, valor total de oxidação e anisidina; 

caracterização das frações lipídicas através do perfil de ácidos graxos; características 

tecnológicas: espalhabilidade e consistência, dureza, cor, comportamento térmico, 

microestrutura, estabilidade térmica e também descrição sensorial das amostras de 

margarina. As hipóteses que esperamos confirmar são a viabilidade tecnológica e 

sensorial do uso de oleogéis a base de azeite de oliva extra virgem, como substitutos de 

ácidos graxos trans e interesterificados em margarinas; obter margarinas a base de 

azeite de oliva extra virgem com maior estabilidade lipídica, quando comparada à 

versão tradicional, devido ao efeito “protetor” do agente estruturante utilizado na 

formulação; agregar valor nutricional a margarina, a qual será adicionada de azeite de 

oliva extra virgem e, por isso, será fonte de ácidos graxos essenciais e antioxidantes 

naturais.  
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O uso de 17-α-metiltestosternona (MT), é considerada a técnica mais efetiva e 
economicamente viável de masculinização de larvas de tilápias. A incorporação de MT em 
nanopartículas de biopolímeros pode aumentar a eficiência da sua absorção pelos peixes, 
reduzir o tempo de exposição das larvas ao hormônio e diminuir a contaminação de cursos 
de água. Sendo assim, o objetivo geral é desenvolver um produto de 17-α-
metiltestosternona em nanopartículas de biopolímeros que possibilite redução do footprint 
na inversão sexual em Tilápia do Nilo (Oreochromis niliticus). Inicialmente, será verificada 
a concentração de MT nas dietas e avaliada a velocidade de liberação de MT na água, com 
coletas da água antes e após a dispersão das dietas em aquários (60 litros) em tempos 
distintos (0, 2,5, 5, 10, 20 e 40 minutos). Os ensaios in vivo serão conduzidos em duas 
etapas. Em um primeiro ensaio as larvas serão distribuídas na densidade de 240 larvas/60L 
em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (convencional, zeína, 
PLA e PLA/PCL) e três repetições, sendo alimentadas com as dietas-teste por 28 dias 
seguindo o protocolo convencional de inversão sexual, todas as dietas contendo de 60 
mg/kg de hormônio.  Após 28 dias amostras da água de cultivo e das larvas serão coletadas 
para determinação dos resíduos de MT, do desempenho produtivo e da eficiência da 
inversão sexual. Um segundo ensaio será conduzido para avaliar o efeito de diferentes 
concentrações de MTn e de tempos de alimentação na produção de resíduos na água e de 
alimentação das larvas, no desempenho produtivo e na eficiência da inversão sexual. As 
larvas serão distribuídas na densidade de 240 larvas/60L em delineamento inteiramente 
casualizado, com cinco dietas (convencional, 0, 20, 40 e 60 mg/kg de MTn), três tempos de 
alimentação (14, 21 e 28 dias) e três repetições. Ao final de cada tempo serão coletadas 
amostras da água de cultivo e das larvas para realização das análises laboratoriais. O 
desenvolvimento e validação de um produto de MT em nanopartículas de biopolímeros será 
um avanço e marco tecnológico na aquicultura, aumentando a segurança ambiental e social 
das milhões de pisciculturas de alevinagem de tilápia existentes no Brasil e no mundo. 
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 O presente caso clínico foi recebido pelo setor de imagem do ACLIVET, em 

Guarulhos-SP e gentilmente cedido ao Programa de Pós Graduação em Ciências 

Veterinárias do Departamento de Medicina Veterinária da UFLA. O osteossarcoma é a 

neoplasia primária maligna mais comum em cães, acometendo principalmente o 

esqueleto apendicular. Apesar de tumores no crânio serem atípicos em cães, o 

osteossarcoma é o mais frequentemente relatado. O objetivo deste trabalho é relatar um 

caso clínico de osteossarcoma em região incomum. Foi atendido um cão, fêmea, da raça 

Golden Retriever, com 9 anos, apresentando aumento de volume ventral à órbita ocular 

esquerda, para o qual fora solicitado exame radiográfico  do crânio. Ao exame 

radiográfico visibilizou-se aumento de volume circunscrito, ovalado, em 

correspondência à região lateral ao arco zigomático esquerdo, medindo 

aproximadamente 8,02 cm x 2,36cm, apresentando áreas de mineralização em permeio. 

Também foi observado proliferação óssea mista, predominantemente lítica, agressiva, 

em porção rostral de arco zigomático e osso frontal esquerdo. Após o exame, foi 

realizada coleta de material para exame citológico, que presumiu osteossarcoma. O 

paciente foi encaminhado para cirurgia de ablação da neoplasia. A peça cirúrgica 

resultante da ablação foi enviada para histopatologia, que confirmou o diagnóstico de 

osteossarcoma. Considerando que o osteossarcoma é um tumor prevalente em esqueleto 

apendicular em raças de médio e grande porte, o relato mostra uma ocorrência pouco 

comum dessa patologia considerada agressiva. A citologia foi importante para rápida 

tomada de decisão e tratamento, concordante com o resultado hitopatológico.  
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A produção enzimática é um dos campos promissores na área de biotecnologia para a 

produção de compostos de interesse. Uma das vias de produção de enzimas é por meio 

de processos fermentativos com o uso de diferentes microrganismos como bactérias, 

fungos e  leveduras. As lipases compreendem um dos grupos de enzimas mais utilizadas 

em processos industriais e biotecnológicos que catalisam a hidrólise de triglicerídeos em 

glicerídeos e ácidos graxos. O objetivo desse trabalho foi otimizar a produção de lipase 

utilizando azeite de oliva como única fonte de carbono em um processo de fermentação 

submersa. Três cepas de leveduras Candida tropicalis (2D, 17E e 118A) isoladas de 

compostagem foram selecionadas para avaliação das atividades lipolíticas. Os seguintes 

parâmetros foram avaliados: temperatura (28 °C e 37 °C), pH (3,0, 7,0 e 11,0), período 

de cultivo (1 a 7 dias) As atividades enzimáticas específicas obtidas para as leveduras 

17E e 118A foram 0,074U/mg e 0,007U/mg, respectivamente. Os melhores resultados 

obtidos foram com a cepa 2D, cultivada a 37 °C em pH de 7,0 durante 4 dias de 

incubação. Nessas condições ótimas, a produção de lipase extracelular da cepa 2D 

correspondeu a 0,077 U/mg. Em conclusão, a C. tropicalis 2D apresentou melhor 

resultado para atividade enzimática quando cultivada a 37 °C em pH de 7,0 após 4 dias, 

e o azeite de oliva pôde ser utilizado como fonte de carbono na produção de lipases por 

C. tropicalis. Os resultados aqui apresentados ressaltam a importância em avaliar 

estirpes microbianas, produtoras de enzimas de interesse biotecnológico, tendo em vista 

sua grande área de aplicação das enzimas lipolíticas.  
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A conservação de forragem para alimentação animal – silagem – requer o uso de 

antifúngicos para garantir alta eficiência fermentativa em ambiente anaeróbico. As 

sulfonilureias são utilizadas na agricultura como herbicidas devido à sua capacidade de 

interferir na biossíntese dos aminoácidos ramificados das plantas. O objetivo desta 

proposta é o planejamento de novas sulfonilureias que tenham atividade antifúngica 

elevada e limitada atividade herbicida. Este estudo reporta apenas a modelagem da 

atividade antifúngica (pEC50, Ceretobasidium cornigerum) de uma série de 23 

compostos da classe das sulfonilureias (Wei et al., 2016). A metodologia empregada foi 

o MIA-QSAR (Mutlivariate Image Analysis applied to Quanttitative Structure-Activity 

Relationships) e os descritores (pixels binários preto e branco) foram gerados a partir de 

estruturas químicas desenhadas no programa ChemSketch. A regressão dos valores de 

pEC50 com a matriz de descritores foi feita por meio do método PLS. Os resultados 

estatísticos da modelagem para 6 variáveis latentes foram promissores, uma vez que 

atendeu a alguns parâmetros úteis para classificar um modelo QSAR como preditivo: 

r
2

cal = 0,972, r
2

LOOCV = 0,619, r
2

test = 0,555 (para todos esses parâmetros, valores acima 

de 0,5 são aceitáveis). Contudo, outros parâmetros de avaliação de robustez e acurácia 

demonstraram que o modelo não é totalmente confiável. Um novo modelo baseado na 

inserção de cores RGB nas imagens que codifiquem melhor as propriedades desejadas 

está em construção, no qual informações relacionadas à eletronegatividade e raio de van 

der Waals serão incluídas nos descritores moleculares. Dessa forma, espera-se que o 

modelo QSAR seja ainda mais potente e informativo, e que os demais parâmetros de 

validação sejam atendidos. 
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As folhas da batata-doce apresentam grande potencial de uso na alimentação 

humana, pois possuem alto conteúdo de nutriente e propriedades nutracêuticas. Apesar 

disso, as folhas da cultura são desperdiçadas, gerando resíduos que poderiam ser 

reaproveitados na dieta humana. Esse desperdício está associado especialmente à falta 

de genótipos recomendados para esta finalidade e que apresentem características 

comerciais que estimulem a comercialização de folhas, como boa coloração e formatos 

atrativos. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o padrão colorimétrico de 

folhas de genótipos de batata-doce selecionados para uso na alimentação humana. O 

experimento foi conduzido no CDTT/DAG/UFLA. Avaliou-se 26 genótipos 

pertencentes ao Banco de Germoplasma da UFLA e 4 cultivares comerciais 

(Beauregard, Brazlândia Roxa, Princesa e Uruguaiana). Utilizou-se DBC com três 

repetições e 10 plantas por parcela. A cor das folhas foi determinada com o colorímetro 

CR-400 Chroma (Konica Minolta Sensing), calibrado de acordo com o sistema CIE 

com medição de luminosidade (L), cromaticidade (C) e ângulo hue ºh. Foram 

amostradas quatro folhas do terço superior de duas plantas por parcela e calculadas as 

médias. Para cada folha foram amostrados três pontos: na nervura central próximo a 

ponta da folha; no meio da folha ao lado esquerdo da nervura central e no meio da folha 

ao lado direito da nervura central. Para as análises estatísticas considerou-se a média dos 

pontos.  Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA pelo teste F (p≤0,05) e as 

médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. Os genótipos 

UFVJM-58 e Princesa apresentaram os menores valores para todos os atributos 

colorimétricos avaliados (L/C/h), indicando que são plantas de folhas mais escuras, 

cores pálidas e menos esverdeadas, sendo ideais para criar contrastes entre as cores dos 

alimentos nas refeições, o que contribui para gerar apetite. Já os genótipos 2018-19-387, 

2018-53-1069, 2018-28-543 e 2018-14-262 destacaram-se por apresentarem altos 

valores de L/C/h, ou seja, são plantas de folhas mais claras, cores vivas e esverdeadas, 

portanto transmitem mais estímulos, vibrações e chamam mais atenção do consumidor.   
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As matas ciliares, além de desempenharem importantes funções ecossistêmicas como a 
proteção de corpos d’água, podem oferecer uma gama de condições ambientais que 
possibilitam uma maior biodiversidade. Essas zonas ripárias são ambientes de alta 
heterogeneidade ambiental e classificadas como um dos sistemas mais produtivos e 
diversos do planeta. Avaliar a estruturação das comunidades biológicas nessas áreas é 
importante para compreender os mecanismos que determinam essa variação espacial. 
Nesse trabalho, utilizando armadilhas de queda, foram coletadas aranhas a diferentes 
distâncias das margens de dois riachos com o objetivo compreender os padrões de 
diversidade da comunidade de aranhas nas margens desses riachos localizados dentro dos 
limites da RPPN Galheiro, no município de Perdizes, MG. Para avaliar como a 
comunidade de aranhas se estrutura espacialmente nas margens dos riachos foi utilizada 
a partição da diversidade β. Foram coletadas 134 aranhas com um total de 12 famílias 
identificadas. Quando comparadas as proporções de cada componente da diversidade beta 
taxonômica (βsim e βnes), todas as áreas mostraram-se com a dissimilaridade 
determinada por substituição espacial (>80%). O alto valor de substituição das áreas pode 
indicar que biodiversidade da área não é homogênea, assim como ocorre na região 
amazônica. Além disso, conforme observado para outros grupos taxonômicos, muitos 
fatores ambientais recorrentes podem contribuir para a modificação da composição de 
espécies, como o fogo, o surgimento de clareiras e bordas e diferentes tipos de solo. 
Portanto, são necessários estudos que considerem o efeito de tais variáveis ambientais 
para uma melhor compreensão dos mecanismos por trás da estruturação da comunidade 
de aranhas. 
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A larvicultura de peixes é uma fase caracterizada por apresentar entraves e dificuldades, 

e a oferta de alimento de alto valor nutricional associado à frequência alimentar são 

parâmetros importantes para garantir uma boa taxa de sobrevivência e crescimento 

satisfatório. O Danio rerio é uma espécie de peixe com várias características que o tornam 

um organismo modelo na pesquisa científica das mais diversas áreas da biomedicina a 

toxicologia, entretanto pouca informação existe na literatura acerca de um protocolo 

alimentar adequado para as larvas destes peixes. Deste modo, objetivou-se determinar um 

protocolo alimentar para a fase inicial da larvicultura dessa espécie. O experimento foi 

realizado no Biotério Central da UFLA e teve duração de 12 dias. Foram utilizadas 900 

larvas de zebrafish obtidas de reprodutores do Biotério Central. O início do fornecimento 

das dietas experimentais foi no 8º dia pós fertilização (dpf). O delineamento foi 

inteiramente casualizado, e consistia nos seguintes tratamentos: alimento vivo (Artemia 

sp) (A), Artemia sp. liofilizada (AL), ração formulada com chlorella (RCh) e ração 

comercial (RC). A densidade utilizada foi 45 larvas/L, sendo 4 tratamentos e 5 repetições. 

A alimentação foi ofertada 6 vezes ao dia. Realizou-se a determinação da taxa de 

sobrevivência, pela contagem de larvas mortas ao final de cada dia. Além disso, foi 

avaliado o crescimento das larvas, pelo comprimento total (CT), comprimento padrão 

(CP), largura da boca (LB) e diâmetro ocular (DO) através do programa Motic Image 

Plus®. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade e em seguida ao teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney e as análises estatísticas foram realizadas a partir do software 

R. Com relação à taxa de sobrevivência foram encontrados resultados com diferenças 

(p<0.05). O tratamento A apresentou o menor valor de sobrevivência aos 4 dpf (valor 

médio de 30%). As taxas de sobrevivência dos animais com a dieta AL e a RC foram 90 

e 70%, respectivamente. Quanto ao crescimento, verificou-se que a dieta A promoveu 

comprimentos significativamente inferiores aos 12 dias (p<0.05), exceto nas medidas de 

DO em relação à dieta AL. A e RC não promoveram diferenças (p<0.05) em todas as 

medidas efetuadas. O tratamento AL foi maior (p<0.05) analisando a abertura de boca aos 

12 dias. Pode-se concluir que a dieta artemia liofilizada pode ser utilizada no início da 

larvicultura do zebrafish. 
 

Agradecimentos as instituições de fomento à pesquisa CAPES, CNPq, FAPEMIG e 

ALCON. 

753



 

754



PADRONIZAÇÃO NAS TÉCNICAS DE REATIVAÇÃO EM LINHAGENS 

CELULARES ONCOLÓGICAS 

 

Erika Aparecida Oliveira
1
, Wanderley José M. Bittencourt

1
, Christian Hirsch

1
, 

Elaine M. S. Dorneles
1
, Ana Paula Peconick

1
, 

 

1
 Departamento de Medicina Veterinária 

Universidade Federal de Lavras – UFLA Caixa Postal 3037 – CEP 37200-900 

Lavras, MG - Brasil 

erikaoliveira@ufla.br, wanderleyufla@gmail.com, chhirsch@ufla.br, 

elaine.dorneles@ufla.br, anappeconick@ufla.br 

 

Palavras-chave: Cultura celular, Células Vero, Células RAW264-7 

Link para o pitch: https://youtu.be/zUOrm-3Qtxw 

 

O cultivo celular é um processo no qual se utilizam várias técnicas para que as células 

sejam mantidas viáveis em laboratório, sob condições controladas de temperatura, 

umidade e atmosfera de gás carbônico, propiciando a manutenção de suas características 

próprias (BARBOSA et al., 2015). Esse modelo experimental (in vitro) permite a 

compreensão dos mais variados mecanismos moleculares que ocorrem em diferentes 

células. Sua aplicabilidade é ampla podendo-se desenvolver estudos diversos como, por 

exemplo, testes de atividade farmacológica, toxicológico, estudos virais, produção de 

vacinas e estudos oncológicos (ANTONI et al., 2015). O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a reativação celular e viabilidade das células Vero e RAW264-7 através do meio 

RPMI 1640 com e sem a suplementação de Soro Fetal Bovino (SFB). O criotubo com as 

células foi retirado do nitrogênio e descongelado em banho-maria. Imediatamente, as 

células foram vertidas em um frasco de cultivo celular A25 contendo meio RPMI 1640 

e 10% de SFB e em outro sem a adição de SFB. A solução contendo as células foi 

incubada em incubadora de CO2 (Jouan IGO 150 CELLlife). Após esse período, os 

frascos foram observados em microscópio de campo invertido e verificou-se a aderência 

das células. Logo em seguida o meio de cultura foi descartado e foi adicionado tripsina 

para desagregação das células no intuito de fazer a primeira passagem de células (Split). 

A tripsina foi descartada e novamente foi adicionado meio de cultura RPMI e SFB. Para 

verificar a viabilidade celular, uma alíquota da solução contendo as células foi pipetada 

e foi adicionado a esta alíquota mesmo volume do corante Azul de Tripan. As células 

vivas foram observadas e contadas na câmara de Newbauer. Verificada a viabilidade 

celular e a contagem, as células foram distribuídas em novos criotubos contendo SFB, 

RPMI 1640, DMSO e congeladas novamente em nitrogênio. Foi observado que o SFB 

aumentou a viabilidade celular em observação ao Azul de Tripan. Portanto, o meio 

RPMI acrescido de SFB se mostrou eficaz em manter a viabilidade das linhagens 

celulares oncológicas. 
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A angústia  provocada pelo sentimento  de impotência  diante  do desconhecido
levou  o  homem  a  buscar  estratégias  que  pudessem aplacar  seu  medo.  Dentre  elas,
destacamos as representações artístico-estéticas que provocavam a catarse ao colocarem
em relação direta o medo e a atração despertada por ele. No final do século XV, foram
encontradas, nas paredes de uma caverna na península italiana, um novo tipo de arte que
desafiava  as  convenções  da  época.  Essa  pintura  retratava  formas  impossíveis  ou
absurdas, contrariando a ideia de arte de então que supunha uma representação fiel da
realidade. Por ter sido encontrada em um grotta (caverna em italiano), foi conferido, a
esse tipo de arte, o nome de Grotesco (KAYSER, 1986). Desde então, o termo passou a
ser  empregado não só  na  pintura,  mas  em outras  formas  de  arte  que  desafiavam a
convenção  ao  retratar  absurdos  e  estranhezas.  É  nesse  contexto  que  se  assenta  a
literatura  de  horror,  tema  que  nos  interessa  em  função  da  presença  do  medo,  do
encantamento e do estranhamento e que nos leva a questionar como tal literatura exerce
fascínio sobre o leitor. Partindo de tais considerações, elencamos dois contos literários,
A Causa Secreta, de Machado de Assis e Demônios, de Aluísio de Azevedo, assumindo
como objetivos:  compreender  o contexto de produção em que ambas se assentam e
identificar  os  elementos  que  as  configuram  como  literaturas  de  horror.  Para  fins
metodológicos,  analisaremos  alguns  fragmentos  de  ambas  à  luz  dos  conceitos  de
Grotesco, em Kayser (1986), de Deleite, a partir de Burke (2005), de Fantástico, em
Todorov  (1981).  É  importante  ressaltar  a  relevância  do  contexto  de  produção,  pois
consideramos que a presença do medo nos contos está para além do campo literário,
pois tratam de representações do contexto social no qual estão inseridos. Desse modo,
nos  limites  desse  trabalho,  esperamos  contribuir,  na  perspectiva  das  representações
artístico-estética, para a compreensão da relevância que a arte literária tem de provocar a
sensibilidade de modo levar a questionamentos, e quiçá, despertar a consciência sobre
questões ligadas ao medo, seja na dimensão do real, seja na do fictício.
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A soja é o principal produto do agronegócio brasileiro. Outrora, apenas as altas 

produtividades não são mais suficientes para se identificar cultivares superiores, uma vez 

que produtores necessitam de cultivares precoces para realizarem com êxito a segunda 

safra e buscam cada vez mais grãos com altos teores de proteína. Assim, objetivou-se 

estimar parâmetros genéticos e fenotípicos para precocidade, produtividade e teor de 

proteína nos grãos. Os experimentos foram conduzidos no Brasil, no estado de Minas 

Gerais, nos munícipios de Lavras e Ijaci, na safra 2018/19. As parcelas foram constituídas 

em 1 linha de 2,0 metros espaçadas em 0,5m. Foram utilizadas progênies segregantes 

obtidas da população F2. As progênies F2:3 foram avaliadas em delineamento de blocos 

incompletos (DBI) em látice simples 13x13 (160 progênies + 9 testemunhas). As 

progênies foram classificadas em precoces e tardias após a obtenção da maturidade 

relativa por meio da regressão de primeiro grau (𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋), tendo como padrão as 

testemunhas. Os caracteres avaliados foram: produtividade de grãos, precocidade e teores 

de proteína nos grãos. As análises de teores percentuais de proteína através dos grãos 

íntegros de cada progênie F2:3 foram realizadas pela técnica da Refletância do 

Infravermelho Próximo (NIR) e realizadas pela Embrapa Soja em Londrina-PR. Os dados 

foram analisados com pacote ASReml-R pelo software R (R Core Team, 2018) via 

abordagem de modelos mistos. Os parâmetros estimados foram �̂�𝐺
2, e �̂�𝐺𝑥𝐴

2 , a correlação 

fenotípica, o ganho esperado com a seleção, a resposta correlacionada, e as médias 

BLUPs para cada um dos caracteres. A média geral demonstra que o grupo das tardias 

sobressai em relação às precoces tanto em produtividade quanto em teor de proteína nos 

grãos. Existe variabilidade genética entre as progênies precoces para o caráter 

produtividade possibilitando realizar a seleção de indivíduos superiores, mas não há 

variabilidade para teor de proteína nos grãos. É observado interação genótipos x 

ambientes para os caracteres. O ganho esperado relata que quanto menor a proporção de 

progênies selecionadas maiores são os ganhos. A resposta correlacionada indica que a 

intensidade de seleção de 7% é superior considerando os caracteres simultaneamente. Não 

houve significância para as estimativas da correlação fenotípca entre os caracteres 

produtividade de grãos, teor de proteína nos grãos e maturação absoluta (precoce/tardia), 

não sendo possível associar os caracteres avaliados. 
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A estimação dos parâmetros genéticos constitui uma ferramenta necessária para 

determinar quais características respondem mais à seleção. Os objetivos deste estudo 

foram estimar os efeitos de ambiente e parâmetros genéticos de características obtidas 

no momento do registro definitivo de animais da raça Mangalarga Marchador (MM). 

Avaliaram-se dados de 167.764 animais (121.642 fêmeas e 46.122 machos) de 14.252 

fazendas, obtidos a partir do arquivo zootécnico da Associação Brasileira dos Criadores 

do Cavalo MM entre os anos de 1967 a 2012. As características avaliadas foram alturas: 

de cernelha e garupa; comprimentos: de cabeça, pescoço, espádua, dorso-lombo, garupa, 

corporal; larguras: de cabeça e garupa; perímetros: torácico e de canela; pontuações: 

andamento, morfologia e total. Os efeitos ambientais foram avaliados por análise de 

variância utilizando software SAS. Os componentes de (co)variância, herdabilidade, 

correlações genéticas e fenotípicas entre as características foram obtidos por análise uni 

e bi-caraterísticas pelo método da máxima verossimilhança restrita utilizando o software 

AIREMLF90. As estimativas de herdabilidade obtidas foram: alturas na cernelha (0,46) 

e garupa (0,46); comprimentos da cabeça (0,20), pescoço (0,21), dorso-lombo (0,27), 

garupa (0,23), espádua (0,21) e corpo (0,35); larguras: da cabeça (0,24) e garupa (0,25); 

perímetros: torácico (0,22) e canela (0,18); pontuações: andamento (0,15), morfologia 

(0,17) e total (0,12). As correlações genéticas variaram de zero, entre comprimento de 

pescoço e andamento, a 0,96 entre alturas de cernelha e garupa. As correlações 

fenotípicas variaram de zero, entre altura de garupa e morfologia, a 0,85 entre 

andamento e morfologia. A seleção para altura na cernelha deve resultar em mudanças 

correlacionadas na altura de garupa e comprimento corporal. As estimativas de 

herdabilidade evidenciam a possibilidade de resposta direta à seleção, principalmente para 

as características altura na cernelha e na garupa. 
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 O colapso da barragem de Fundão em Mariana – MG, Brasil, no ano de 2015, 

além de perdas humanas, acarretou em diversos problemas tanto no âmbito 

socioeconômico quanto no ambiental. O rejeito da mineração de ferro apresenta alta 

concentração da fração silte o que pode provocar a obstrução dos poros, dificultando a 

infiltração de água e ar, consequentemente, resultando em menor desenvolvimento 

radicular e diminuição na atividade microbiológica nos solos impactados, como são 

mostrados em alguns estudos. A utilização de alternativas que visem o aumento da 

agregação desse rejeito são importantes alternativas para a melhoria dessas áreas afetadas. 

Desta forma, o uso da pelotização, pode ser uma alternativa aplicável a essas áreas. A 

pelotização é uma técnica que visa aglomerar as partículas de um determinado substrato, 

aumentando a sua porosidade e estruturação, e dependendo do agente aglomerante, trazer 

também benefícios químicos ao substrato. Com a hipótese que o mecanismo de 

pelotização pode ser usado como método de condicionamento físico ou físico-químico 

para conferir uma estrutura mínima ao rejeito de mineração de ferro, o presente estudo 

tem como objetivo avaliar o efeito da pelotização com diferentes concentrações de um 

agente cimentante [cimento CP II-F32 (0, 1, 5, 10 e 15% m/m)] nos parâmetros físicos e 

químicos do rejeito de mineração de ferro da barragem de Fundão (Mariana – MG). O 

rejeito de minério foi coletado as margens do rio Gualaxo do Norte (20°16'22.55"S, 

43°12'2.84"O) em 2018. O processo de pelotização pela metodologia com adaptação de 

Meyer (1980) consistiu na homogeneização de 5 kg de rejeito, a 15% de umidade (v/v), 

com a concentração de cimento para cada tratamento, utilizando para homogeneizar 

betoneira a 30 rpm por 30 minutos. Avaliou-se o diâmetro das pelotas, o pH, o teor de 

macronutrientes (P, K e Ca) e de micronutrientes (Fe, Mn e Zn). O método de pelotização 

proposto traz benefícios físicos ao rejeito por proporcionar aglomeração das partículas, 

porém, a adição do cimento como agente aglomerante (em todas as concentrações) 

proporciona a formação de pelotas com menor diâmetro (<4,75 mm), além de acarretar 

em elevação do pH (>10), e redução na disponibilidade de todos os nutrientes avaliados, 

exceto o  K e o Ca. Desta forma, a menor concentração do cimento pode afetar o 

crescimento vegetal devido a diminuição da qualidade química do substrato. Novas 

pesquisas devem ser desenvolvidas testando diferentes agentes cimentantes, que além de 

condicionar o substrato fisicamente possam melhorar sua qualidade química.  
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A leishmaniose visceral(LV) é uma doença de grande importância na saúde pública, 

ocasionando lesões esplênicas e hepáticas graves, podendo levar o indivíduo ao óbito, 

principalmente, crianças, idosos e imunossuprimidos. É considerada uma das doenças 

negligenciadas de difícil controle e tratamento. No Brasil tem grande importância devido 

a alta letalidade em humanos e ao grande número de cães acometidos e em especial no 

estado de Minas Gerais. A educação sanitária é fundamental no controle dessa zoonose. 

O objetivo deste trabalho foi comparar a percepção da população de bairros com menor 

e maior incidência de LV canina em Varginha/MG sobre a doença e seu controle. Para 

isso, foram aplicadas 309 entrevistas com formulários semi-estruturados e validados por 

outros estudos, contendo perguntas direcionadas ao conhecimento e percepção geral 

sobre a leishmaniose visceral humana e canina. Os aplicadores foram estudantes de 

veterinária do UNIS, com apoio do Centro de Controle de Zoonoses de Varginha/MG. 

Abordou-se o perfil do entrevistado e os seguintes temas: doença, transmissão, vetor, 

gravidade, tratamento, controle, prevenção. Foi feita análise descritiva dos dados no 

SPSS/IBM. A análise das associações entre variáveis e a comparação entre bairros será 

feita posteriormente, pois o projeto ainda está em andamento. Dos entrevistados, 

50,2%(155) eram mulheres, com idades variadas, predominando acima de 30 anos, com 

pelo menos 20 grau completo e renda entre 1-3 salários. Dos entrevistados, 54%(167) não 

conhecem a doença pelo nome LV ou calazar, em torno de 20%(57) sabiam algo sobre o 

vetor e 30%(93) sobre o envolvimento do cão; 62%(193) possuem cão, 21%(66) semi-

domiciliados e a maioria tem cuidados sanitários genéricos, não específicos contra a LV 

e não sabem os sintomas. Os conhecimentos sobre controle são inespecíficos. Há 

necessidade de melhoria da educação sanitária para o controle da LV em Varginha/MG. 

Provavelmente, essa seja a realidade da maioria dos municípios da região. Esse estudo 

deverá ser estendido a outras cidades de MG e do Brasil para direcionar ações de educação 

sanitária. 
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 O Staphylococcus aureus é um dos principais agentes das mastites consideradas 

contagiosas, apresentando elevada incidência na maioria dos rebanhos leiteiros e a baixa 

resposta à antimicrobianoterapia. Entre as medidas clássicas de controle das infecções 

intramamárias de bovinos, destacam-se a terapia de vacas secas e o tratamento de casos 

clínicos e subclínicos, medidas que requerem o conhecimento do perfil de sensibilidade 

dos patógenos aos antimicrobianos disponíveis para estes fins. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos in vitro deste 

patógeno e sua associação com outras características da população estudada. Para isso 

foram utilizados 228 isolados de S. aureus de casos de mastite subclínica de duas 

fazendas comerciais nos municípios de Quartel Geral e Juiz de Fora, ambos localizados 

no estado de Minas Gerais, Brasil. Para a avaliação da susceptibilidade aos 

antimicrobianos foi utilizada a técnica de microdiluição para a obtenção das 

Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) para: Ampicilina, Ceftiofur, Ciprofloxacina, 

Eritromicina, Gentamicina, Oxacilina, Sulfametoxazol + Trimetoprim e Tetraciclina. Os 

testes de CIM apresentaram resultados distintos de resistência para os antimicrobianos 

testados: Ampicilina 80,3% (183/228), Tetraciclina 22,4% (51/228), Gentamicina 

21,5% (49/228), Sulfametoxazol + Trimetoprim 6,1% (14/228), Ciprofloxacina, 

Eritromicina e Oxacilina 2,6% (6/228). Por outro lado, todos os isolados foram 

susceptíveis ao Ceftiofur. Aproximadamente 15,45% (35/228) dos isolados foram 

considerados multirresistentes, ou seja, resistentes a 3 ou mais classes de 

antimicrobianos. Entre os isolados multirresistentes, 83% (29/35) foram classificados 

como resistentes a 3 classes de antimicrobianos, enquanto 17% (6/35) dos isolados 

foram resistentes a 4 classes de antimicrobianos. Em conclusão, os resultados do 

presente trabalho mostram um grande número de isolados de S. aureus de mastite 

resistentes a maioria dos antimicrobianos testados, o que certamente possui implicações 

para o tratamento da mastite bovina, bem como em saúde pública. 
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O processo fermentativo de cafés especiais aumenta o valor econômico e é utilizado 

para intensificar ou produzir aromas e sabores diferenciados. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar, durante a fermentação, a influência de cafés cultivados a 800 e 

1400m de altitude quanto ao perfil microbiano e a qualidade sensorial da bebida. Frutos 

da variedade Catuaí Vermelho, cultivados à 800 e 1400m na Serra do Caparaó (ES) 

foram selecionados manualmente 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 do café foram fermentados por 72h. Os grãos 

foram secos ao sol em terraços suspensos até atingirem 11-12% de umidade. Foram 

realizadas contagens populacionais de bactérias mesófilas (BM), lácticas (BAL) e 

leveduras a partir do plaqueamento em superfície nos tempos 0, 24, 48 e 72h de 

fermentação. Os isolados foram agrupados por MALDI-TOF MS e o sequenciamento 

da região ribossômica com primers específicos para cada grupo microbiano foi 

realizado. Por fim, a análise sensorial foi feita a partir da metodologia Temporal 

Dominance of Sensations (TDS). Em ambas as altitudes, a contagem de MB e BAL 

diminuiu ao longo da fermentação, exceto à 1400m para BAL, que apresentou um 

aumento de 26%; e a contagem de leveduras aumentou. Leuconostoc mesenteroides e 

Cystofilobasidium ferigula foram identificados nas duas altitudes; Staphylococcus 

epidermidis, Weissela paramesenteroides, Rhodotorula mucilaginosa, Meyerozyma 

caribbica, Pichia kluyveri, Hanseniaspora uvarum, e Cryptococcus randhawai somente 

em 800m e Pantoe agglomerans, Pseudomonas oryzihabitans, Pseudomonas 

extremaustralis e Erwinia persicina em 1400m. Os atributos descritos à 1400m foram 

açúcar mascavo, cana-de-açúcar, chocolate, caramelo, nozes e floral e à 800m caramelo, 

chocolate, baunilha, cítrico e nozes. A altitude é um fator que influencia no perfil 

microbiano, bem como no sensorial no processamento do café descascado. 
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 A mudança acelerada do perfil sociodemográfico do brasileiro gera a 

necessidade de estudos sobre a saúde da população idosa. Em termos demográficos, o 

Brasil apresenta altas taxas de crescimento da população de idosos, e em decorrência 

desse processo e das complicações que comprometem a qualidade de  vida  dos idosos,  

estudos  de  base populacional podem auxiliar os profissionais na elaboração  de  

estratégias  e  no  desenvolvimento de  ações e políticas públicas em  saúde específicas 

para este público. Logo, o objetivo desse trabalho foi identificar as características 

sociodemográficas e de saúde de idosos residentes em um município do sul de Minas 

Gerais. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal de Lavras (nº do parecer 3.049.720). Foram recrutados indivíduos 

idosos (idade acima de 60 anos) não institucionalizados da cidade de Lavras - M.G., de 

ambos os sexos. Os idosos que aceitaram participar da pesquisa compareceram nos 

locais de coleta previamente definidos, onde aplicou-se o questionário padronizado, 

baseado no padrão do grupo Genetics of Healthy Aging (GEHA), sendo que o mesmo 

contém perguntas referentes ao perfil social e de saúde do indivíduo. Foram coletadas 

informações de 145 pacientes, com média de idade de 69,6 anos (mínimo 60 anos e 

máximo 91 anos), onde 82,1% (n=119) eram mulheres. Em relação ao estado civil, 

57,9% eram casados, sendo que 15,9% dos idosos moravam sozinhos. A renda foi 

estratificada em número de salários mínimo mensais, desse modo, 46,9% recebem de 1 

a 2 salários mínimo. A escolaridade foi avaliada pelos níveis educacionais, onde 49,7% 

relataram inicial completo ou fundamental total incompleto. Em relação às morbidades 

93,8% dos idosos possuem pelo menos uma, sendo que cada idoso era acometido por 

uma média de três morbidades. Quase a totalidade dos indivíduos 94,5% (n=137) 

faziam uso de algum medicamento contínuo, com uma média de três medicamentos 

diários, chegando no máximo de nove medicamentos/dia. Conclui-se que a amostra 

analisada apresenta um perfil com maior prevalência de mulheres, idosos casados, 

sendo a maioria de baixa renda e com escolaridade inicial completo ou fundamental 

incompleto. Em relação ao estado de saúde, houve presença de morbidade quase na 

totalidade dos casos e com médio consumo de medicamentos. Dessa forma, os 

resultados desta pesquisa contribuem na reflexão sobre como as estratégias e 

desenvolvimento de ações em saúde têm sido planejadas para atender às especificidades 

dos idosos afim de promover maior atenção à saúde e qualidade de vida.  
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 A precipitação é a principal fonte de entrada de água no ciclo hidrológico e seu 

monitoramento é essencial para desenvolver diversos tipos de estudos, como a análise 

de eventos extremos e dimensionamento de estruturas hidráulicas. No Brasil, as séries 

históricas de precipitação possuem falhas que podem comprometer sua utilização, além 

de uma baixa quantidade e má distribuição espacial em todo território nacional. Diante 

disso, fontes alternativas de medição de precipitação têm sido bastante utilizadas em 

estudos hidrológicos, tais como as estimativas obtidas de sensores remotos à bordo de 

satélites. Entre os diversos produtos de precipitação derivada de satélite disponíveis, 

destacam-se o Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Multisatellite 

Precipitation Analysis (TMPA), o qual fornece dados diários de precipitação a uma 

resolução espacial de 0,25° e temporal de 3 horas, e o Integrated Multi-satellitE 

Retrievals for Global Precipitation Measurement (IMERG), que possui dados diários de 

precipitação a cada meia hora a uma resolução espacial de 0,1°. Diante do exposto, 

objetivou-se por meio deste estudo analisar a performance da precipitação estimada pelo 

IMERG e TMPA no município de Lavras, Minas Gerais. Para isso, foram obtidos dados 

diários de precipitação observada por pluviômetro convencional (código 2145050), do 

TMPA e do IMERG de janeiro de 2002 a dezembro de 2015. Esses dados foram 

acumulados em escala mensal e a análise da performance foi feita com base em quatro 

coeficientes estatísticos: percentual de viés (PBIAS), raiz quadrada do erro médio 

(RMSE), coeficiente de correlação de Pearson (r) e eficiência de Kling-Gupta (KGE). 

Tanto IMERG como TMPA apresentaram superestimativa da precipitação mensal, com 

valores de PBIAS iguais a -10,2 e -17,3, respectivamente. Além de um menor valor do 

PIBIAS, o IMERG apresentou ainda resultados superiores nas estatísticas de RMSE 

(43,2 mm contra 58,3 mm do TMPA), r (0,93 para o IMERG e 0,87 para o TMPA) e 

KGE (0,85 para o IMERG e 0,71 para o TMPA). Diante desses resultados, tanto o 

IMERG como o TMPA apresentaram uma boa estimativa da precipitação, no entanto, o 

IMERG proporcionou melhor desempenho em todas as estatísticas. Com isso, o IMERG 

pode ser uma boa alternativa para estudos hidrológicos e hidráulicos que necessitam de 

séries históricas consistentes de precipitação no município de Lavras, melhorando assim 

a gestão de recursos hídricos na região.  
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Palavras-chave: Ambientes digitais, hipertexto, multimodalidade. 

Constata-se que a leitura é uma atividade dinâmica que acontece em diferentes 

contextos e suportes, de modo que impacta nos modos de relação entre o leitor e o texto. 

Os textos podem se apresentar impressos ou em telas, o que exige do leitor modos 

distintos de interagir e de compreensão. As obras disponíveis na web têm características 

multimodais e, por isso, levamos em consideração o hipertexto como um dos 

instrumentos da cultura digital e contemporânea. Diante disso, a centralidade deste 

estudo pauta-se na pesquisa acerca do ato de ler em ambientes digitais. Na atual 

realidade, tem-se o surgimento de novas tecnologias, e consequentemente o avanço dos 

aparatos digitais, que possibilitam a população, ainda muito jovem, o contato direto com 

os meios eletrônicos. Os recursos multimidiáticos presentes nas tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC’s), ampliaram as possibilidades de linguagem, 

incluindo técnicas variadas e/ou recursos de imagens animadas e sonoras. A fim de 

estudar acerca da multimodalidade presente em plataformas digitais de educação, nesta 

pesquisa, pretende-se analisar portais de educação digital como ferramenta de auxílio 

para o profissional docente no processo de ensino e aprendizagem de crianças em fase 

de Educação Infantil em uma instituição de ensino particular de uma cidade do sul de 

Minas Gerais. Nosso referencial teórico pautou-se nas perspectivas sobre a leitura em 

telas digitais, sendo assim, trazemos como embasamento teórico a concepção de 

ciberespaço de Lévy (1995), a discussão de Rojo e Barbosa (2015) sobre 

multiletramentos, além das contribuições de Santaella (2004) sobre o leitor 

contemporâneo e demais autores que debatem a ação leitora em meios digitais. A partir 

disso, este trabalho é caracterizado como uma pesquisa de campo com abordagem 

qualitativa, de caráter descritivo e exploratório. Por meio de uma entrevista coletiva 

com profissionais que atuam em turmas de maternais, buscamos compreender o 

envolvimento e produção de atividades a partir do trabalho com a linguagem em 

plataformas digitais. Em suma, reconhecemos que as ações pedagógicas vivenciadas em 

ambientes digitais estabelecem amplas conexões visando a interação com diversas 

linguagens em um único documento, garantindo a multimodalidade textual.    

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. 

 

766



 

 

Pneumonia e Leptomeningite Granulomatosa por 

Cryptococcus sp. em Cão 

Daniella Corrêa Abdalla1, Ana Carpio Espinosa1, Marcus Vinicius Lima Nunes1, 

Letícia Salla de Souza¹, Ivam Moreira de Oliveira Junior1, Mary SuzanVaraschin¹ 

1Departamento de Medicina Veterinária – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa 

Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

dc.abdalla81@gmail.com, any-caro@hotmail.com, 

marcuslnunes@gmail.com,leticia.souza4@estudante.ufla.br, 

moreira.ivam@gmail.com,msvaraschin@ufla.br 

 

Palavras-chave: Criptococose, Meningite fúngica, saúde pública. 

Link para o pitch: https://youtu.be/_yJoV8NQu_U 

 
A criptococose é uma micose de humanos e animais causada pelo fungo Cryptococcus 

neoformans e Cryptococcus gattii. Uma afecção multissistêmica de caráter oportunista, e 

ocorrência mundial, sendo os felinos e caninos as espécies mais acometidos pela doença. 

A infecção ocorre por inalação do fungo presente em poeiras, principalmente em 

ambientes contendo fezes secas de pombos (C. neoformans) e associado a várias espécies 

arbóreas com matéria em decomposição (C. gatti). Após a inalação pode ocorrer 

disseminação para o pulmão e sistema nervoso central (GALIZA et al., 2014). O presente 

trabalho tem por objetivo relatar um caso de pneumonia e leptomeningite criptocócica em 

um canino e chamar atenção para o risco de infecção humana, uma vez que caninos e 

tutores compartilham do mesmo ambiente. Foi encaminhado para necropsia um canino 

macho, sem raça definida que apresentou clinicamente fraqueza, cambaleamento, 

hiporexia, dificuldade respiratória e crepitação pulmonar. Os tecidos coletados foram 

processados rotineiramente para histopatologia. Ao exame macroscópico observou-se 

mucosa oral e conjuntival pálidas, colapso de traqueia, pulmões armados e difusamente 

vermelho- escuros. Ao exame microscópico no pulmão e leptomeninges havia estruturas 

fúngicas leveduriformes, com corpo arredondado basofílico, parede espessa, não corada 

por HE, lembrando aspecto de bolha de sabão compatíveis morfologicamente com 

Cryptococcus sp.. Associado as estruturas fúngicas foi observado no pulmão grande 

quantidade de macrófagos espumosos, material amorfo anfofílico e fibrina na luz alveolar. 

Nas leptomeninges discreta quantidade de macrófagos, distensão das leptomeninges e 

dissociação dos vasos pela presença das estruturas fúngicas. O diagnóstico morfológico 

foi de pneumonia e leptomeningite granulomatosa difusa acentuada associada a 

Cryptococcus sp.. Os achados macroscópicos e histopatológicos são compatíveis com os 

descritos na literatura para criptococose (GALIZA et al., 2014). Como profilaxia foi 

recomendado o controle da população de pombos e que se evitasse a presença de matéria 

orgânica no ambiente.  
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Palavras-chave: Literatura, Poesia, Vinícius de Moraes. 

A primeira parte da poesia de Vinicius de Moraes, composta por poemas publicados no início               

da década de 1930, tem recebido menos atenção de críticos e leitores em geral, quando               

comparada com poemas e canções publicados principalmente a partir dos anos 1940. Isso             

dificulta uma leitura e uma compreensão integrais da obra do poeta, que considerem             

efetivamente todos os seus aspectos e nuances. Diante desse quadro, e visando contribuir para              

a superação dessa defasagem, este trabalho busca construir um quadro panorâmico da            

recepção crítica da poesia primeira de Vinicius de Moraes, composta pelos livros O caminho              

para a distância (1933), Forma e exegese (1935) e pelo poema em separata Ariana, a mulher                

(1936). Para tanto, ele se concentra na leitura e análise de trabalhos críticos e teóricos               

publicados por autores como Otto Lara Resende, Otávio de Faria, José Castello, Affonso             

Romano de Sant’Anna, Eucanaã Ferraz, Édison José da Costa, entre outros. Com isso,             

espera-se desenvolver uma visão mais aguda e complexa sobre a fase inicial da poesia de               

Vinicius. Tal empreitada tem por objetivo fornecer fundamentos teóricos para o           

desenvolvimento de um trabalho mais amplo, uma dissertação de mestrado que busca estudar             

as relações entre erotismo e religiosidade identificadas na poesia de Vinícius de Moraes,             

particularmente nas obras acima elencadas. 
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 No contexto rural os Programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

podem ser um caminho possível para enfrentamento da vulnerabilidade social, pois ao 

conservar a vegetação nativa, também favorecem economicamente proprietários rurais.  

Em Minas Gerais pode-se citar o Programa Bolsa Verde (BV) como um exemplo de 

PSA, criado por meio de Lei Estadual nº 17.727/2008, coordenado e executado pelo 

Estado, busca estimular a manutenção de área de vegetação nativa a partir do pagamento 

de uma recompensa (PEREIRA, M. P et al, 2016). Iniciado em 2008, o Programa 

lançou dois editais, entre 2010 e 2011 e beneficiou um total de 2.571 propriedades 

rurais, conservou por volta de 23.000 mil hectares e transferiu por volta de R$ 54.000,00 

milhões para o meio rural. O objetivo deste trabalho é apresentar as contribuições do BV 

para a agricultura familiar, com base em um estudo de caso realizado com uma família 

que aderiu ao Programa. As informações foram coletadas por meio de entrevista 

realizada pelo WhatsApp e teve como referência um questionário semiestruturado que 

abordou questões relativas à estrutura da propriedade e a percepção do agricultor sobre 

o BV. A propriedade encontra-se inserida dentro do Parque Nacional de Itatiaia, na 

região Sul de Minas Gerais, e por estar dentro dos limites de uma Unidade de 

Conservação, a área de cultivo é restrita e utilizada para a subsistência e ganhos 

financeiros da família. Durante a vigência do Termo de Compromisso, cinco anos, o 

agricultor pôde receber o montante de R$ 13.520,00, o que, nas palavras dele, resultou 

em uma “complementação de renda e melhoria da estrutura da propriedadade” além de 

“valorizar a conservação de florestas”. O relato do agricultor leva-nos a refletir sobre a 

relevância que os projetos de PSA podem ter no meio rural, pois extrapolam a 

concepção produtivista sobre esse espaço ao incorporar a ideia da multifuncionalidade, 

pois além de estimularem a conservação ambiental impactam também na reprodução 

socioeconomica e diminuição da vulnerabilidde social das famílias rurais.  
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Abstract. Three possible reasons why Marx refuses to formulate an alternative to
the capitalist economy are identified and examined, which are: the failure of the
ideas  and  initiatives  of  Utopian  socialism,  Marx's  dialectical  solution  for
overcoming alienation  at  work and in capitalist  society,  and the  19th century
climate of the revolutionary and inexorable progress, seen as necessarily positive.

Keywords: Marx, revolution, progress, dialectics, theory of alienation.

Resumo. Identifico e examino três possíveis razões de por que Marx se recusa a
formular uma alternativa à economia capitalista, que são: o fracasso das ideias e
iniciativas do socialismo utópico, a solução dialética de Marx para a superação
da alienação no trabalho e na sociedade capitalista, e a atmosfera do progresso
revolucionário e inexorável do século XIX, visto como necessariamente positivo.

Palavras-chave: Marx, revolução, progresso, dialética, teoria da alienação.

1. Introdução
É  bem  conhecido  que,  no  posfácio  da  2a edição  do  O  Capital,  Marx  desdenha  a
necessidade de se propor projeto alternativo ao capitalismo. De fato, a sua maior  obra
não parece ter sido elaborada com o propósito de apresentar – nem sequer esboçar –
uma alternativa à economia capitalista. Se em 1867, ano de lançamento do O Capital,
isso  já  poderia  ter  causado  certa  estranheza,  hoje  mais  ainda.  Como seria  possível
realizar  transformação  de  tamanha  envergadura  –  a  da  economia  capitalista  para  a
comunista – sem ao menos elaborar um projeto de tal transformação, nem que fosse um
esboço básico dele, ou de suas diretrizes principais? Em vista disso, o objetivo deste
artigo é elucidar três possíveis motivos que teriam levado Marx a negar a importância
de propor alternativa ao capitalismo. A hipótese aqui apresentada se origina da análise
do modelo de revolução de Marx, como uma insurreição geral  do proletariado,  que
suprime o Estado vigente e inicia a reconstrução completa da sociedade.  Como expõe
Wright  (2019),  esmagar  o  capitalismo  era  a estratégia da revolução  comunista dos
séculos XIX e XX. Em síntese, liderado por um partido político e em situação de crise
econômica e social, um movimento político forte dos trabalhadores visa tomar o poder
do Estado, seja via processo eleitoral, ou mais tipicamente via insurreição ampla e geral.
Com a tomada do poder, “a primeira tarefa é remodelar o próprio Estado para torná-lo
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um instrumento apropriado de transformação, e a segunda tarefa é esmagar os centros
de poder da estrutura social existente”  (Wright, 2019). Em  suma,  “esmagar primeiro,
construir  depois”.  Mas será que,  hoje,  tal  modelo de revolução  ainda  se mostra tão
convincente como parecia ser no século XIX? Para tentar responder  a essa questão  se
analisará primeiro como Marx pode fundamentar tal modelo de revolução em sua época.

2. Fracasso das iniciativas dos socialistas utópicos
Quando Marx aderiu ao comunismo e  depois formulou a sua  concepção de revolução
comunista – entre 1843 e 1846 (Löwy, 2012) – as ideias comunistas já grassavam entre
os pensadores socialistas de sua época.  Entre  alguns dos mais famosos, estão Saint-
Simon, Fourier, Blanc, Owen e Proudhon (Newman, 2005). Cada qual propunha uma
solução diferente. Por exemplo, o aristocrata francês Conde de Saint-Simon defendia a
criação de uma sociedade liderada por pessoas que ele definia como a ‘classe industrial’
(referindo-se não somente aos trabalhadores mas também a todas as pessoas envolvidas
na produção, como empresários, gerentes, cientistas e banqueiros) em oposição à ‘classe
parasitária’ que nada produzia e vivia às custas da classe industrial. Marx discordará e
apontará a  burguesia  como  sendo  a  classe  parasitária  por  excelência  da  sociedade
capitalista, que explora e vive às custas dos trabalhadores.

Já o empresário e socialista britânico Robert Owen – a partir de sua experiência
como diretor da indústria de fiação em Manchester, e como proprietário de uma fábrica
em  New  Lanark  –  buscou  melhorar  a  situação  de  seus  trabalhadores,  reduzindo  a
jornada de trabalho para dez horas e meia diárias, um grande avanço para a época, pois
a jornada diária era por essa época entre 14 a 16 horas. Owen também se preocupava
com a qualidade de vida de seus trabalhadores, construindo casas para as famílias dos
operários e creches para seus filhos, e  abrindo lojas  em que os trabalhadores podiam
adquirir produtos de qualidade por pouco mais que o custo de produção.  Tais lojas se
tornaram a  base  para  as  cooperativas  de  consumo que  existem  e  operam até  hoje.
Inicialmente, Marx criticará tais iniciativas, uma vez que, embora visassem melhorar a
situação do operariado,  elas  terminavam auxiliando a  manutenção do capitalismo e,
sobretudo,  não  conduziam  à  sua  superação.  Posteriormente,  Marx  irá  enaltecê-las,
sustentando que,  por mais que não se traduzissem  de imediato em transformação da
sociedade, elas seriam relevantes para o fortalecimento da união dos trabalhadores e da
consciência de classe, necessárias para a luta pela revolução comunista.

O socialista francês Fourier, por sua vez, propôs a  fundação de falanstérios –
unidades de produção e consumo baseadas  numa forma de cooperativismo integral e
autossuficiente –, ou seja, Fourier foi um dos primeiros a propor  uma articulação de
organizações cooperativas como alternativa ao capitalismo. Por exemplo, a Coopérative
des bijoutiers, em Doré, foi uma das cooperativas mais famosas idealizadas por Fourier.
Com isso,  ele  pretendia  convencer  os  empresários a  financiar a  construção de  seus
Falanstérios,  porém nenhum deles  apoiou a sua proposta. Marx criticará esse tipo de
proposta, baseada no auxílio ou na filantropia da classe  burguesa, e  defenderá que o
comunismo será obra dos próprios trabalhadores, sem a ajuda dos empresários.

 O socialista francês Louis Blanc, tal como Marx, também defendia a revolução
e participou ativamente na Revolução de 1848, na França. Suas ideias de socialismo
foram postas em prática nos poucos meses em que os trabalhadores e liberais radicais
estiveram no poder, como as associações profissionais de trabalhadores de um mesmo
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ramo de produção e as oficinas cooperativas, apoiadas pelo Estado. Por essa via, o lucro
seria dividido entre Estado, associados e fins assistenciais.  A defesa do apoio estatal o
distinguiu de outros socialistas que também defendiam o cooperativismo. Blanc, assim
como Marx, também defendia que os trabalhadores deveriam controlar os seus próprios
meios de subsistência, mas que no início deveriam receber ajuda financeira do Estado
para viabilizar as oficinas cooperativas, até que se tornassem autossustentáveis e assim
eles pudessem assumir o seu controle.

A  fragilidade das  análises  dos  primeiros  pensadores  socialistas  e  o  caráter
utópico de suas  propostas irá ser objeto de crítica de Marx, assim como a tendência
ingênua e conciliatória das primeiras propostas socialistas. Nesse ponto, tal como Marx,
o socialista francês Proudhon revelava ter plena consciência do antagonismo entre as
classes proletária e burguesa, e sustentava que a propriedade privada era a origem da
espoliação do trabalho. Em sua obra  O que é a propriedade?, de 1840, Proudhon se
afirmava anarquista e defendia que a propriedade era um roubo, que a exploração da
força de trabalho era igualmente um roubo, e que, tal como defendia Blanc, os próprios
trabalhadores deveriam gerir os meios de produção que utilizassem. Ao contrário de
Blanc, porém, Proudhon se contrapunha à estatização da terra e das fábricas, e defendia
que os meios de produção deveriam ser de propriedade coletiva dos trabalhadores. Se no
início pregava a revolução como estratégia, mais tarde Proudhon passou a defender a
via reformista para a transformação da sociedade na construção do socialismo.

Nesse breve exame de alguns poucos socialistas utópicos, é importante enfatizar
que Marx não perdoa a insuficiência das análises feitas até então, e clama a necessidade
de realizá-las  cientificamente,  de modo a revelar a estrutura oculta de dominação de
classe  e  de  alienação  dos  trabalhadores,  na  produção  capitalista.  Nos  Manuscritos
Econômico-Filosóficos (2004), por exemplo, Marx critica a incompreensão de Proudhon
sobre o processo de valorização do capital, que resulta em sua solução equivocada para
o problema da exploração capitalista. A propriedade privada, afirma Marx, “é o produto
do trabalho  alienado e é a realização desta  alienação”,  é o “meio através do qual o
trabalho se exterioriza,  a  realização dessa exteriorização” (Marx, 2004, p88).  Desse
modo,  salário e propriedade privada são dois lados da mesma moeda, pois o salário é
consequência necessária da alienação do trabalho assalariado.  Portanto, não é possível
fazer uma crítica consequente à propriedade privada e, ao mesmo tempo, defender uma
“violenta elevação do salário”, ou uma “igualdade de salários, como quer Proudhon”,
na medida em que tanto a primeira como a segunda alternativa “transforma somente a
relação  do  trabalhador  contemporâneo  com  o  seu  trabalho  na  relação  de  todos  os
homens com o trabalho. A sociedade é, no caso, compreendida como um capitalista
abstrato” (idem, p88). Logo, de acordo com Marx, é preciso a emancipação simultânea
da  propriedade  privada e  do  trabalho  alienado  (assalariado),  que,  quando efetivada,
significaria a emancipação humana universal (idem, p89).

O argumento principal de Marx é reclamar que tal emancipação – que supera a
propriedade privada e o trabalho  assalariado – somente pode ser  efetivada  a partir da
revolução comunista, momento em que o proletariado aniquila o Estado vigente e inicia
a reconstrução da economia e sociedade capitalistas, transformando-as em comunistas.
Mas por que seria somente a partir da revolução que se poderia pensar teoricamente e
construir praticamente a nova economia comunista? Por que não antes da revolução?
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3. Concepção de revolução de Marx
A hipótese que sustento aqui é a seguinte: um aspecto central do modelo de revolução
de Marx se origina de sua crítica à dialética hegeliana, como delineada em seus estudos
de 1844 nos assim chamados  Manuscritos Econômico-Filosóficos (Marx, 2004), mais
especificamente no manuscrito Crítica da Dialética e da Filosofia Hegelianas em Geral
(idem, p111-137). O aspecto central a que me refiro é a ideia de que é somente a partir
do início da revolução que a sociedade comunista pode ser pensada e construída como
alternativa ao capitalismo, jamais antes. Como Marx teria chegado a essa concepção?

A crítica de Marx se inspira na crítica de Feuerbach à dialética de Hegel, em sua
versão materialista, em que Feuerbach expõe a sua solução para a alienação religiosa na
produção do mundo religioso.  O que Marx  discerne na dialética feuerbachiana como
distinta  da  hegeliana  é  o  modo  com que  se  demonstra a  afirmação  na  negação  da
negação.  “A posição, ou autoafirmação e autoconfirmação, que se situa na negação da
negação, está ainda numa posição insegura de si mesma, por isso carregada pela sua
oposição, posição que em si mesma permanece duvidando, permanece necessitando de
demonstração, portanto, posição que não se prova a si mesma mediante sua existência,
como  posição  não  reconhecida  e,  portanto,  é  contraposta  direta  e  imediatamente  à
posição sensivelmente-certa, fundada sobre si mesma” (p118, ênfase minha).

Para Marx, há um espaço para a reflexão do pensar sobre si mesmo na afirmação
da  negação  da  negação  da  dialética  hegeliana,  que  Feuerbach  interpreta  como  um
espaço para a primeira negação da dialética, a da “posição sensivelmente-certa, fundada
sobre si mesma”. Marx  reprova, em Hegel, que a negação da negação seja concebida
como  o ato unicamente  verdadeiro  do autoacionamento  de todo ser,  não no terreno
efetivo do homem, mas apenas no terreno abstrato. Para Feuerbach e Marx, a negação
da negação deve incluir  a  1a negação como efetividade  do homem,  como prova na
autoconfirmação da 2a negação.  Para Feuerbach e Marx, portanto, o terceiro momento
da dialética é a etapa decisiva da dialética materialista.

Logo, para Feuerbach e Marx, o verdadeiro materialismo assume como ponto de
partida a relação efetiva do homem com a natureza e consigo mesmo. Para Hegel, pelo
contrário,  “o  espírito  filosófico  é  o  espírito  pensante  a  partir  do  interior  de  seu
estranhamento  de  si,  o  espírito  estranhado  do  mundo,  o  espírito  que  concebe
abstratamente” (idem, p120). Feuerbach e Marx se contrapõem resolutamente definir a
negação da negação como o positivo absoluto que se apoia e se funda sobre sim mesmo.

Para Marx, a eliminação do sensível pela abstração é parte da ilusão de Hegel.
“A vindicação do mundo objetivo para o homem – por exemplo, o conhecimento de que
a consciência sensível não é o conhecimento abstratamente sensível, mas humanamente
sensível,  de  que  a  religião,  a  riqueza,  etc,  são  apenas  efetividade  estranhada  da
objetivação humana, das forças essenciais humanas nascidas para a obra e, por isso,
apenas o caminho para a verdadeira efetividade humana – esta apropriação … em Hegel
aparece na forma de entidades espirituais (religião, poder do Estado, etc), pois apenas o
espírito é a verdadeira essência do homem, sendo que a verdadeira forma do espírito é o
espírito pensante” (p122). Ou seja, para Hegel, “a humanidade da natureza e da natureza
criada pela história, dos produtos do homem, aparece no fato destes serem produtos do
espírito abstrato … momentos espirituais, seres de pensamento” (p122). Para Marx, a
Fenomenologia do Espírito de Hegel é uma crítica oculta, obscura e mistificadora, mas
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que ainda assim contém ocultos nela os elementos de uma crítica mais profunda que
suplanta  a  sua  dialética.  Como exemplo  desses  elementos,  Marx  cita  a  consciência
infeliz,  consciência honesta, e a luta entre  consciência nobre e consciência vil, temas
analisados por Hegel em sua Fenomenologia (2012, p158-170 e p420-454). Para Hegel,
o pensamento e a consciência tornam-se exteriores à natureza, e isso representa a perda
de  si,  pois  para  Feuerbach  e  Marx,  ao  contrário  de  Hegel,  a  exclusão  da  natureza
representa a perda de si mesmo e da natureza. De acordo com Marx, o pensamento em
Hegel permite sim conceber a natureza e o faz, mas apenas enquanto natureza alienada,
como pensamento abstrato exteriorizado.

Em conclusão, Marx subscreve a concepção hegeliana de essência humana, a de
que o homem autoproduz a si e ao mundo, na e pela história, assim como a concepção
feuerbachiana da essência humana – dos poderes materiais e intelectuais –, responsáveis
pela autoprodução do homem e mundo. Ademais, Marx consente a crítica de Feuerbach
de  que  a  dialética  hegeliana  termina  por  suprimir a  consciência  material  sensível,
considerando-a apenas em sua abstração formal, suprassumida na consciência abstrata.

Porém, Marx vai além de Feuerbach, estendendo o seu argumento para além da
religião, abrangendo a vida alienada na sociedade burguesa: “o homem que reconheceu
levar no direito, na política etc, uma vida exteriorizada, leva nessa vida exteriorizada,
como tal,  sua [efetiva]  vida humana” (idem, p130),  mas não a sua  verdadeira vida
humana.  Marx primeiro  estende o argumento  de Feuerbach ao trabalho  alienado na
produção, para depois generalizá-lo para a vida alienada na sociedade burguesa, pelo
mesmo raciocínio. Logo, “o homem que reconheceu levar na propriedade privada, no
trabalho alienado e exteriorizado, uma vida exteriorizada, leva nessa vida exteriorizada,
como tal, sua efetiva vida humana, não a sua verdadeira”. Em suma, a fonte da ilusão é
a situação efetiva dos homens e, por isso, a vida alienada é concebida,  tal  como na
dialética hegeliana, como a efetividade que se autoconfirma nela mesma. Marx deseja
mostrá-la como ilusão em relação à verdadeira essência humana.

Marx sugere como desnudar tal ilusão. Quando diz que “a verdadeira existência
da religião, Estado, natureza, arte = a filosofia da religião, natureza, Estado, arte”, Marx
aponta que a filosofia, como o pensar sobre as práticas efetivas (existências) da religião,
Estado, arte, natureza, permite identificar que a verdadeira existência dos homens é a
sensível, material, e não a abstrata como Hegel sustenta (idem, p131). Portanto, conclui
Marx, o verdadeiro suprassumir (não o ilusório de Hegel) é o suprassumir que inclui a
superação da natureza estranhada de si do homem, para assim se reapropriar da essência
humana, da existência verdadeira do homem.

Há, porém, uma diferença entre Marx e Feuerbach. Enquanto para este a solução
para a superação da alienação do homem na religião está na mudança de sua atitude –
individualmente – frente ao mundo religioso, em que o crente deve passar a considerar a
natureza sensível – de sua própria prática religiosa – como ponto de partida para a sua
consciência religiosa integral; para Marx, de  modo mais ambicioso, essa mudança de
atitude individual é insuficiente, é preciso também a supressão da alienação na produção
material e espiritual do mundo burguês (Brudney, 1998, cap6). Ou seja, a sua solução é
coletiva e significa, como já mencionado, esmagar e suprimir o Estado capitalista e, por
aí, superar ao mesmo tempo a propriedade privada dos meios de produção e a alienação
do trabalho assalariado que, conforme Marx, deverá ser realizado pelo proletariado na
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revolução comunista. Mas como o proletariado pode superar a alienação efetiva se não é
capaz de perceber que se encontra alienado?

Aparentemente, Marx parece admitir a possibilidade de se constatar na própria
realidade sensível, nas condições materiais concretas, a ilusão da autoconfirmação da
essência efetiva, porém enganosa, do homem. O argumento de Marx parece sugerir que
os momentos sensíveis e a reflexão sobre eles, pela filosofia por exemplo, revelariam a
existência verdadeira (não a ilusória) do homem: “Minha verdadeira existência religiosa
é  minha existência  filosófica-religiosa,  minha  verdadeira  existência  política  é  minha
existência filosófica-jurídica, minha verdadeira existência natural é a existência filosófi-
ca-natural, minha verdadeira existência artística é a existência filosófica-artística, minha
verdadeira existência humana é a minha existência filosófica” (idem, p131). Porém, no
caso do trabalhador, parece que essa possibilidade está vedada, uma vez que a situação
objetiva/subjetiva do trabalhador – sua vida alienada efetiva – lhe nega tal possibilidade
mínima de reflexão. Como enfatiza Marx, o trabalho  estranhado “arranca a essência
humana” do trabalhador, que se torna objetivação da essência humana estranhada.

Se, na existência efetiva do trabalho humano na produção, a essência verdadeira
está  oculta  para os  trabalhadores,  ela  “manifesta-se,  revela-se em primeiro  lugar  no
pensar, na filosofia” (idem, p130), isto é para o intelectual e, assim, Marx seria um de
seus primeiros intérpretes. Marx parece, inicialmente, admitir que é possível no pensar,
na abstração,  na filosofia,  revelar  a essência  humana verdadeira  que está oculta  não
apenas  aos trabalhadores, mas  à sociedade inteira.  Entretanto, Marx parece rejeitar tal
possibilidade  quando  afirma:  “Mas,  ao  mesmo  tempo,  eu  os  confirmo  [os  homens
realmente religiosos, os trabalhadores efetivamente alienados], em parte no interior de
minha própria existência ou no interior da existência estranha que lhes contraponho,
pois esta é apenas sua expressão filosófica; em parte na sua figura original peculiar, pois
valem para mim como ser-outro apenas aparente, como alegorias, figuras ocultas sob
invólucros sensíveis de sua própria existência verdadeira, isto é, de minha existência
filosófica” (idem, p131). Isto é, Marx volta atrás e sugere que o pensar filosófico cria
apenas uma ‘aparência de oposição’ na existência do pensador, já que é apenas a sua
expressão  filosófica  abstrata,  que  só  vale  para  o  pensador  como  “alegorias,  figuras
ocultas  sob  invólucros  sensíveis  de  sua  própria  existência  verdadeira”  (idem).  Até
porque, Marx defende que a filosofia é apenas uma outra forma de alienação da essência
humana, e que,  por isso, deve ser condenada (idem, p117). Em resumo, para Marx, o
pensar abstrato descolado da efetividade sensível representa uma ilusão vazia.

A conclusão de Marx, baseada na crítica à ilusão da dialética de Hegel, é a de
qualquer  pensamento abstrato de superação da alienação é  ipso facto uma abstração
ilusória que apenas confirma a alienação da situação efetiva. Seria correta a conclusão?
Qual é a premissa que Marx assume? Parece que, para Marx, se o pensamento abstrato
de superação da alienação não estiver ancorado ao mesmo tempo na efetividade sensível
da prática de superação, logo ele necessariamente é uma abstração vazia. Será mesmo
que a premissa da simultaneidade é correta? Como então a essência verdadeira, oculta
aos trabalhadores,  “manifesta-se em primeiro lugar  no pensar,  na filosofia”,  como o
próprio Marx reconhece. Isto é, ao se contradizer, Marx revela-se incapaz de distinguir
o pensar abstrato de Hegel, enquanto reafirmação da essência alienada do homem, do
pensar abstrato de reflexão e revelação da mesma essência alienada, o de Marx, como
passo inicial necessário de um possível processo gradual de superação da alienação. 
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É importante deixar claro o que Marx quer dizer quando formula a solução para
a sua crítica à dialética hegeliana, qual seja, a de união simultânea entre a efetividade
sensível e o pensamento abstrato em sua dialética materialista. Para Marx, a tomada de
consciência do proletariado e a sua ação prática de superação da alienação no trabalho, e
por conseguinte do capitalismo, devem ocorrer simultaneamente a partir da revolução.
Mas por que a partir da revolução? Ora, se o proletariado é incapaz de, a partir de sua
efetiva alienação na trabalho e sociedade, refletir e tomar consciência de sua situação,
logo é necessário que algo radical rompa com, assim digamos, a “inércia letárgica” de
sua subjetividade efetiva alienada. Por isso que, para Marx, a revolução é o momento
crucial único de, primeiro, rompimento com a essência alienada do operariado (tomada
de consciência), e de, segundo, início efetivo de sua superação. É esse o aspecto central
do modelo de revolução de Marx que se origina de sua crítica e sua solução à dialética
hegeliana. Portanto, a revolução comunista é o enigma resolvido da sociedade burguesa
porque representa a união entre a teoria e a prática – a práxis revolucionária –, na e
pela revolução, a partir do momento de sua eclosão.

Supondo correto o argumento, a sua consequência imediata é que a revolução
torna-se o momento único e fundamental, a partir do qual a superação do capitalismo
pode se iniciar, não antes. E, se essa consequência estiver certa, isso significa, portanto,
que é inútil – total perda de tempo – elaborar e propor qualquer alternativa teórica e
abstrata à economia capitalista antes de iniciada a revolução, são meras ilusões vazias.

Para concluir, a solução de Marx da práxis revolucionária pressupõe, é preciso
enfatizar aqui, conforme Wright aponta, que seja suficiente e viável destruir primeiro o
Estado e a economia capitalistas para depois construir, a partir de suas ruínas, a nova
sociedade comunista. Mas por que Marx crê firmemente que, a partir da revolução, seja
possível e viável construir a sociedade comunista? De modo mais preciso, por que uma
revolução iria necessariamente resultar na construção do comunismo?

4. Atmosfera do progresso e conceito de revolução
A Revolução Francesa, em 1789, alterou profundamente a sociedade europeia, em todas
as suas esferas, substituindo a visão de mundo que existia até então, que se sustentava
na tradição e repetição, para uma nova visão baseada na ideia de progresso. Verdade
seja dita, a nova visão já começara emergir na antiga sociedade há três séculos antes a
partir  da  “revolução  das  órbitas”  do  sistema  heliocêntrico  de  Nicolau  Copérnico,  a
circunavegação de Fernão de Magalhães e a descoberta do novo mundo por Cristóvão
Colombo, abrindo os horizontes para o além mar. Até mesmo o termo revolução sofre
um “progresso”, transformando o seu sentido usual – movimento circular de retorno à
posição inicial – para o de movimento incessante em direção ao progresso, visto como
necessário, inevitável e positivo.

Kosselleck disseca o “progresso” da revolução, analisando a evolução histórica
do termo revolução e de o seu conteúdo semântico, que “não se reduz ao seu emprego
potencial como lugar-comum. Revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra
civil, assim como a uma transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas
que atingem profundamente o nosso quotidiano” (Koselleck, 2012, p61).

As mudanças provocadas pelo progresso revolucionário, digamos assim, que já
começavam a desbrochar no século XVIII, se tornaram materialmente ubíquas no século
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XIX,  manifestamente visíveis no quotidiano das pessoas (Hobsbawm, 2012, 2019): a
indústria com máquinas a vapor movidas a combustão de carvão, inicialmente no setor
de fiação, tecidos e vestimentas, e depois em vários outros setores, produzindo as mais
diversas mercadorias, em geral mais baratas; a expansão exponencial das ferrovias e das
locomotivas a vapor, transportando mercadorias para novos e distantes mercados, como
o interior dos continentes, até então impenetráveis, e transportando também milhões de
pessoas; a instantaneidade da comunicação por telégrafo, aproximando as comunidades
humanas mais  longínquas em todo o mundo;  assim como as  assombrosas invenções,
como a fotografia, gramofone, indústria química, fósforo, explosivos, revólver, motor a
combustão, eletricidade, lâmpada, pilha, motor elétrico, geladeira, rádio, avião, etc.

A nova visão de mundo do progresso também era notória no avanço das ciências
“exatas”,  como a física e química,  com suas leis “universais” (bem como em várias
áreas  do  conhecimento,  inclusive  nas  ciências  sociais),  que  também  compunham a
atmosfera de progresso  incessante na conquista da natureza,  colocando-o  a serviço da
sociedade moderna. A propósito, quando Marx fala em ‘leis da história’, ele transpira e
reproduz a atmosfera desse progresso socioeconômico e tecnocientífico do século XIX.

O conteúdo  semântico  de  revolução  não é  unívoco,  “varia  desde  sangrentos
movimentos  de  deposição  e/ou  golpes  políticos  e  sociais  até  inovações  científicas
decisivas,  podendo significar  tudo ao  mesmo tempo,  ou  apenas  um desses  sentidos
exclusivamente”  (Kosselleck,  2012,  p62).  É  um “conceito  geral,  que  encontra  pelo
mundo todo as condições prévias para seu entendimento, mas cujo significado preciso
sofre variações dramáticas de um país a outro, de uma situação política a outra” (idem),
e  que  está  intimamente  ligado  à  experiência  humana  de mudança  radical.  Como
Koselleck se pergunta, “O que, no mundo, não se deixa revolucionar? E o que, em nossa
época, não está submetido a efeitos revolucionários?” (idem). Essas próprias indagações
são parte integrante da modernidade, da atmosfera do progresso, em que se espera que
aconteçam mudanças revolucionárias, continuamente. Como enfatiza Koselleck, “se foi
possível caracterizarmos a história moderna como uma era da revolução, a qual ainda
não chegou ao fim, é porque a essas formulações subjaz uma determinada experiência
imediata” (idem).

Ao examinar a evolução histórica do conceito de revolução, Koselleck formula
setes características que definem o campo semântico do termo revolução  após 1789.
Primeiro, o fato inédito de que revolução se transformou em coletivo singular, “tudo
neste mundo é revolução”, significando que “o processo revolucionário e a consciência
da revolução, despertada por esse mesmo processo e sobre ele retroagindo, tornam-se
desde então inseparáveis. Todas as características posteriores do conceito moderno de
revolução  sustentam-se  a  partir  desse  background meta-histórico”  (idem,  p69).
Segundo,  a  experiência  de  aceleração  do  tempo,  em que  “o  horizonte  "natural"  da
história [o de repetição cíclica] foi abandonado, ao mesmo tempo em que a experiência
de  aceleração  descortinou  novas  perspectivas  que  impregnaram  o  conceito  de
revolução” (idem, p70). Terceiro,  os prognósticos futuros, a partir de 1789, carregam
“um coeficiente dinâmico ao qual se atribui um caráter “revolucionário”, seja qual for a
sua origem”, significando que os conceitos de reforma e revolução convergem, e com
isso resultando no “impulso generalizado para o planejamento do futuro das sociedades”
(idem). Quarto, a tendência irreversível do progresso, em que a revolução “transformou-
se para todos num conceito perspectivista dentro da história da filosofia, que apontava
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para uma direção irreversível (idem, p71). Quinto e sexto, as ideias inéditas de que a
finalidade da revolução é a transformação da estrutura social e a emancipação de todos
os homens, e de que as suas realizações devem beneficiar a toda humanidade. Koselleck
argumenta, “uma vez que a Declaração dos Direitos Humanos [da Revolução Francesa]
inaugurara um campo de expectativa social, todos os programas lançados em nome da
liberdade e/ou da igualdade pressionavam por uma realização subsequente” (idem). E
sétimo,  por fim, o “revolucionamento”  da própria  revolução,  em que o processo de
aceleração  “mostra-se  como  uma  reivindicação  consciente  de  dominação  por  parte
daqueles que se viram iniciados [os revolucionários] nas leis da pregressividade de uma
revolução entendida como tal” (idem, p74). Em outros termos, a criação do neologismo
‘revolucionário’ implica na ideia de que os homens podem fazer revoluções e controlar
o próprio progresso (por exemplo, planejá-lo), significando não somente o domínio da
natureza mas também o domínio da sociedade, de seu aperfeiçoamento constante.

Paulo Arantes,  apoiando-se em Koselleck,  também examina o novo sentido de
revolução e sua ideia de progresso, que  acarretam uma mudança do tempo do mundo
(Arantes, 2014), e que se originam de uma mudança radical na relação entre experiência
e expectativa. Com estas duas categorias formais, Koselleck busca explicar a mudança
da relação do homem com o tempo do mundo pré-moderno (Koselleck, 2012, cap14),
resultando no Novo Tempo do Mundo da modernidade (Arantes, 2014, cap1). Mas que
ruptura é essa entre experiência e expectativa que tem a ver com revolução e progresso?

A proposição de Koselleck é a de que experiência e expectativa são categorias
adequadas para se compreender o tempo histórico,  pois elas entrelaçam o passado e o
futuro.  Na definição delas  e  de sua relação,  resumindo,  Koselleck  tece as seguintes
considerações. A experiência é o passado atual, ou seja, o passado que se apresenta no
presente. Além disso, a experiência na história também é conhecimento do conjunto de
experiências alheias. Já a expectativa é o futuro atual, isto é, o futuro que se apresenta
no presente como expectativa.  Esperança,  medo, desejo,  vontade,  inquietude,  análise
racional,  curiosidade “fazem parte  da expectativa  e  a constituem” (Koselleck,  2012,
p310).  Experiência  e  expectativa  “não são conceitos  simétricos  complementares  que
coordenam passado e futuro como se fossem imagens especulares recíprocas”, pois uma
expectativa não pode ser deduzida totalmente da experiência, ou seja, “passado e futuro
jamais chegam a coincidir” (idem). 

Segundo Koselleck, o tempo somente pode ser expresso em metáforas espaciais
e, assim, ele se refere a espaço de experiência e a horizonte de expectativa. A metáfora
do horizonte significa “aquela linha [no horizonte] por trás da qual se abre no futuro um
novo espaço de experiência” (idem, p311). Já a experiência proveniente do passado, por
sua vez, também é espacial porque aglomera os estratos de tempos anteriores, de várias
experiências, que são trazidas simultaneamente ao presente, sem que haja um antes ou
depois, formando um todo, um “bloco de experiências” no presente, por assim dizer.
Mas  existe uma  diferença entre experiência e expectativa: a presença da experiência
passada no presente é diferente da presença da expectativa futura no presente. Ou seja,
“o que se espera para o futuro está claramente limitado de uma forma diferente do que o
que foi experimentado no passado” (idem).  Koselleck  explica.  “Das experiências  se
pode esperar hoje que elas se repitam e sejam confirmadas no futuro”, ou não, “mas
uma expectativa não pode ser experimentada de igual forma” (idem, p312). Embora a
expectativa também possa ser objeto de experiência, as suas situações imaginárias, bem
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como os seus encadeamentos de ações, igualmente fictícios, não podem ser objeto de
experiência no presente da mesma forma que a experiência passada. Em consequência,
como não são conceitos opostos, experiência e expectativa apenas indicam maneiras
desiguais  de ser  no presente.  Da tensão entre  eles,  Koselleck  sugere que “pode ser
deduzido algo como o tempo histórico” (idem). Esse tempo histórico,  que caracteriza
um certo período histórico, fundamenta-se então na diferença entre a experiência e a
expectativa, pois “uma não pode ser transformada tranquilamente na outra” (idem).

Em termos práticos temos que,  de um lado, “quem acredita poder deduzir suas
expectativas apenas da experiência, está errado”, assim como “quem não se baseia suas
expectativas na experiência também se equivoca”,  por outro lado, “sempre as coisas
podem acontecer diferentemente do que se espera” (idem, p312).  Disso pode resultar
duas coisas distintas. Ou, mesmo que ocorram coisas diferentes do esperado, mantém-se
a expectativa de que as coisas se repetirão no futuro. Ou então, as coisas diferentes do
esperado se acumulam a tal ponto que rompem com o horizonte de expectativa e criam
uma experiência nova, em que “o ganho de experiência ultrapassa então a limitação do
futuro possível, tal como pressuposta pela experiência anterior” (idem, p313). Chega-se,
enfim, a tese de Koselleck: “na era moderna a diferença entre experiência e expectativa
aumenta progressivamente, ou melhor, só se pode conceber a modernidade como um
tempo novo a partir do momento em que as expectativas passam a se distanciar-se cada
vez mais das experiências feitas até então” (idem, p314).

De acordo com Koselleck, até aproximadamente o século XVII, as expectativas
dos  antepassados  passavam  a  ser também  as  dos  descendentes,  ou  seja,  o  “futuro
permanecia  atrelado ao passado” (idem, p315).  A partir  de 1789,  com a Revolução
Francesa, forma-se a expectativa do progresso do século XIX, isto é, o novo horizonte
de expectativa passa a ser o do progresso, em que o objetivo de perfeição do homem,
que “antes só podia ser alcançado no além, foi posto a serviço de um melhoramento da
existência terrena”, permitindo que a doutrina do fim do mundo, típica da idade média,
fosse ultrapassada e “assumindo-se o risco de um futuro aberto” (idem, p316).

Ao que nos interessa, em relação ao novo  sentido de revolução, que Marx vai
beber  ao propor  seu modelo de revolução, a novidade era a seguinte: “as expectativas
para o futuro se desvincularam de tudo quanto as antigas  experiências  haviam sido
capazes  de  oferecer.  E  as  experiências  novas,  acrescentadas  desde  a  colonização
ultramarina e o desenvolvimento da ciência e da técnica, já não eram suficientes para
servir  de  base  a  novas  expectativas  para  o  futuro.  A  partir  de  então  o  espaço  de
experiência deixou de estar limitado pelo horizonte de expectativa. Os limites de um e
de outro se separaram” (idem, p318). Há uma série de mudanças e consequências que
Koselleck e Arantes examinam e desenvolvem a partir desta conclusão e que fogem ao
escopo deste artigo. O importante aqui é ressaltar o caráter da mudança: “o futuro será
diferente do passado, vale dizer, melhor” (idem, ênfase minha). Ou seja, a expectativa
do futuro aberto e diferente do passado tinha como pressuposto,  ao menos no século
XIX, que o futuro iria ser melhor que o passado, o que compunha de forma decisiva a
atmosfera “otimista” do progresso e, por conseguinte, do novo significado de revolução.
Mas é preciso fazer uma correção: não se tratava de ser otimista ou pessimista. Nesse
Novo Tempo do Mundo – um estado de perpétua emergência –, para usar a expressão
de Arantes (2014, p77), o progresso era concebido como inevitável e necessariamente
benéfico, o valor positivo das mudanças era inerente ao progresso e, por aí, à revolução.
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Portanto, se correta a argumentação exposta, Marx pode conceber seu modelo de
revolução porque estava  imerso na atmosfera do progresso do século XIX. Logo, era
sem dúvida possível conceber a revolução como transformação radical da sociedade que
podia ser, ao mesmo tempo, inevitável, necessária e positiva. Mas será que hoje ainda é
possível conceber assim a revolução?

Em O Novo Tempo do Mundo, Arantes afirma que “o novo tempo do mundo …
é  o  da  economia-mundo  europeia  em  expansão  na  forma  de  ciclos  sistêmicos  de
acumulação” (Arantes, 2014, p30), que é  facilmente compreendido por uma metáfora
espirituosa de Wallerstein: “os capitalistas são como camundongos numa roda, correndo
sempre mais depressa a fim de correrem mais depressa” (idem, p38). O progresso se
transformou  numa  ideologia  autojustificadora  da  economia-mundo  capitalista.  Mas
como o progresso foi pensado pelos socialistas? 

Segundo Arantes, a partir de 1789 passa haver uma separação consciente entre
entre a experiência havida e a expectativa no horizonte. Ao mesmo tempo, tal separação
exigia a sua superação, como tarefa intelectual e política (idem, p35). A atmosfera do
progresso nas ciências sociais nascentes significava que a sua visão de mundo também
passou a ser calcada na inevitabilidade do progresso,  em particular,  o da sociedade,
porém de  duas  formas  distintas:  a)  como a  universalização  da  sociedade  burguesa,
enquanto ápice da emancipação da sociedade moderna, em relação ao mundo medieval;
e  b)  como  aprofundamento  radical  da transformação  social,  de  tal  maneira que  os
avanços pudessem atingir mais amplamente não só a burguesia ou a elite, mas a todos
os trabalhadores, em especial por meio da revolução comunista, segundo Marx.

Arantes expõe as duas linhas de força do progresso, aceleração e desconhecido
(idem, p76) para explicar como a forma liberal de superar a separação entre experiência
e expectativa lida com o desconhecido do progresso, que é obviamente fonte perene de
insegurança. Basicamente, ela lida através da gestão e planejamento dos riscos, vistos
como inevitáveis  mas gerenciáveis.  Reportando a Wallerstein,  Arantes explica que a
elite capitalista extraiu duas lições das revoluções na França (1789, 1830 e 1848), o
grande medo das  massas trabalhadoras  pobres (o proletariado)  e  “a invenção … da
mudança social” (idem, p92), isto é, da mudança controlada. Como esclarece Arantes:
“só mediante a aceitação da normalidade da mudança pode a burguesia mundial ter a
oportunidade de contê-la e reduzir seu ritmo” (idem), ou seja, como já dizia o escritor
italiano Lampedusa, “tudo deve mudar para que tudo fique como está”.

Desse modo, a vertente liberal buscava superar a distância entre experiência e
expectativa por meio da paciência, cedendo em liberdades políticas e democráticas e
algumas mudanças sociais, para manter no fundamental seu domínio sobre a sociedade.
Arantes esclarece: o eixo do novo tempo no longo século XIX (Wallerstein) estende-se
como uma “longa promessa iluminista de  reformas racionalmente planejadas e medo
social disciplinado e apaziguador” (idem, p93, itálico no original). Portanto, o consenso
liberal acerca da normalidade da mudança e de sua gestão política, calibrava-se de modo
a “não anular nos condenados da terra "a esperança e a expectativa de mudanças mais
fundamentais no futuro"” (idem), empregando mecanismos políticos bastante distintos
dos  das  sociedades  pré-modernas.  E  a  vertente  socialista,  como  tentava  superar  a
distância entre experiência e expectativa? Basicamente, da mesma forma, com a notável
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diferença de que a esperança e a expectativa de mudanças mais fundamentais estavam
depositadas, por assim dizer, na expectativa da futura revolução.

Embora com visões distintas quanto ao modo de efetivar o alcance do progresso,
ambas as formas têm um denominador comum: a mesma concepção de progresso, como
inexorável e benéfico. O próprio Marx, mesmo quando desnuda e critica o lado negativo
do progresso – a exploração capitalista e a miséria dos trabalhadores –,  Marx ainda
assim considerava  tal progresso como parte  integrante  da dialética  de superação do
capitalismo, portanto, historicamente  inevitável, necessário e positivo,  na medida em
que gerava as condições historicamente necessárias para a mudança revolucionária que,
como esperava Marx, seria efetivada pelo proletariado em futuro não muito longínquo.

Mas, e hoje em dia, será que tal atmosfera de um progresso inevitável e positivo
permanece? Arantes sustenta que não. Ela sofre um primeiro violento revés com as duas
grandes guerras mundias, em 1914-18 e em 1939-45, a depressão econômica do período
entre guerras, bem como os sintomáticos movimentos fascistas e nazistas, revelando que
o progresso não era inevitável, nem necessariamente positivo. O mesmo aconteceu com
a ideia  de revolução.  Não por  acaso que outro sério  revés  ocorreu no decorrer  das
experiências do socialismo na ex-União Soviética a partir de 1917, nos países socialistas
do leste europeu a partir de 1945, além de Cuba, Camboja, Vietname, Angola, entre
outras, desnudando as inúmeras pedras no caminho do socialismo e evidenciando que a
sua construção é mais complexa do que supunha Marx e os socialistas revolucionários.
Arantes menciona Walter Benjamin que se refere ao “progressismo tanto liberal, como
socialista”,  que “esbarrava  no desvio incompreensível  do apocalipse  nazista”  (idem,
p35).  Enfim, o nazismo e o holocausto evidenciaram cabalmente  que a “revolução”
podia ser conservadora e regressiva, e calcada, como Arantes aponta, na dialética do
anti-iluminismo (idem, p82).

O horizonte de expectativa encolhe. Essa é a tese central de Arantes: no decorrer
dos séculos XX e XXI, “a distância entre expectativa e experiência passou a encurtar
cada vem mais … inaugurando uma nova era que se poderia denominar das expectativas
decrescentes” (idem, p67), que pode ser traduzido, em termos simples: “se não piorar, já
tão bom demais!”. A atmosfera “otimista” do progresso também se reduz à medida que,
no final do século XX e início do XXI, os gigantescos avanços da informática e da
automatização, bem como da mercantilização de quase todos os setores da vida humana,
tornaram claro que tais avanços não necessariamente se traduzem em progresso social
efetivo para boa parte da população mundial, e pior, agravam cada vez mais a destruição
do meio ambiente,  provocando mudanças climáticas, e colocando em risco a própria
sustentabilidade da vida na Terra. Com o declínio da atmosfera do progresso, a partir
das experiências históricas do século XX e XXI, será que ainda é possível defender a
necessidade  da  revolução  comunista  com base  apenas em seu  caráter  supostamente
positivo ou inevitável? Diante do exposto, o conceito de revolução parece de fato ter
perdido  o  seu  sentido  anterior,  o  de  mudança  obrigatoriamente  positiva  dentro  da
atmosfera de progresso do século XIX.

5. Conclusão
Examinei três possíveis razões de por que Marx se negava a formular receitas para o
socialismo. A primeira, fracasso das iniciativas dos socialistas utópicos, motivou Marx a
alicerçar cientificamente à crítica ao capitalismo e a buscar uma solução aprofundada,
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isto é, revolucionária. A segunda razão, a mais importante, é a solução da dialética de
Marx para a superação da alienação no trabalho e no capitalismo como união simultânea
entre teoria e prática – concebida como fundamental – a partir do momento da eclosão
da revolução comunista, não antes. A meu ver, a solução de Marx é incorreta porque se
baseia numa falsa premissa, a de que o pensar abstrato anterior à prática concreta, tendo
em vista a superação do capitalismo, seria  apenas a manifestação de um pensamento
alienado da realidade efetiva, tal como Marx critica na dialética hegeliana. É incorreta
em dois sentidos. Primeiro,  por que o pensar abstrato de Marx, em sua teoria,  seria
apenas a  manifestação de um pensamento alienado da realidade efetiva,  tal  como o
pensar abstrato da dialética hegeliana? Ou seja, Marx não distingue o pensar abstrato de
Hegel, o alienado, de seu próprio pensar abstrato, distinto daquele. Segundo, a revelação
do “pensar abstrato” de Marx contradiz a sua própria exigência de simultaneidade entre
as consciências sensível e abstrata, pois ela é poderia ser vista como etapa necessária da
superação  da  alienação,  inclusive  bem antes  da  revolução.  Portanto,  não  há  porque
manter tal premissa e a sua conclusão. Entretanto, a solução inapropriada de Marx se
encontrava devidamente embasada na atmosfera do progresso do século XIX, em que
revolução passou a ser vista como mudança inexorável e necessariamente positiva, isto
é, quando a revolução se consumasse, seria obrigatoriamente emancipadora e benéfica;
atmosfera esta que declinou nos séculos XX e XXI, como explicado por Paulo Arantes,
com as guerras mundiais, o holocausto e as “revoluções” conservadoras e regressivas.

Com base na argumentação exposta, teço três conclusões. Primeira, não é mais
possível conceber revolução como no tempo de Marx, o progresso da revolução não está
mais garantido. Segunda, o modelo de revolução de Marx não é mais convincente nem
adequado, como foi no século XIX. Ele é falho por um motivo básico: a união entre
teoria e prática do modelo de Marx para superação dialética do capitalismo não precisa
começar a partir do momento da revolução, seja como insurreição geral ou como vitória
eleitoral. É possível conceber a união entre teoria e prática antes da revolução, isto é, o
pensamento teórico do projeto alternativo ao capitalismo ocorrendo em união com a sua
experimentação e teste prático – práxis revolucionária. Em suma, não é preciso esperar
pela revolução para então iniciar a construção do socialismo, ou seja, a revolução pode
começar antes da revolução.  Como assim? Repetindo novamente, através do projeto e
da experiência de alternativas anticapitalistas, coletivamente e abstratamente pensadas,
debatidas e elaboradas na teoria e, ao mesmo tempo, concretamente experimentadas e
testadas na prática. Até porque, como todos sabem, o capitalismo não surgiu a partir da
Revolução Francesa. Por que o socialismo iria surgir a partir da eclosão da revolução?
Terceira conclusão, enfim, penso que a revolução comunista sem projeto alternativo não
seja mais possível. Encerro com a seguinte indagação provocativa: será que a revolução,
sem projeto alternativo de transformação radical da economia, não representaria hoje
uma garantia de seu fracasso antecipado?

Por fim, diante dessas conclusões teço algumas ressalvas. Primeira, a hipótese do
modelo de revolução de Marx se baseia em seus  Manuscritos Econômico-Filosóficos.
Uma questão óbvia: será mesmo que Marx mantém seu modelo de revolução ao longo
de suas obras? Seria necessário pesquisar algumas obras de sua maturidade em que ele
volta à dialética hegeliana, por exemplo, em seus Grundrisse. Além disso, será mesmo
que o modelo de revolução de Marx deriva de sua solução para a sua crítica à dialética
hegeliana? Se a hipótese é boa, ainda assim não foi provada. É importante aprofundar a
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questão. Segunda, assumi como ponto de partida que Marx não oferece alternativa ao
capitalismo, ou seja, Marx nunca parece descrever o que é a sociedade comunista, que é
sempre antevista como negação da capitalista. Assim, sem aprofundar, o que está sendo
negado varia ao longo das obras. O comunismo é a superação do trabalho alienado nos
Manuscritos, é a superação da divisão do trabalho na  Ideologia Alemã, é a superação
das classes sociais no  Manifesto Comunista, e é a superação do valor em  O Capital.
Mas será que tais negações sucessivas chegam a constituir uma alternativa? Meu palpite
é que não, pois o diagnóstico de Marx e a sua solução pela negação não parece formar
uma alternativa. Por exemplo, eliminar a propriedade capitalista dos meios de produção
e torná-los propriedade coletiva dos trabalhadores, nada diz sobre como na prática tais
meios se tornam propriedade coletiva. Há um claro hiato entre a solução genérica e a
sua solução prática. Como, por exemplo, a alternativa comunista comporia um sistema
econômico articulado entre planejamento, produção e consumo? No entanto, por outro
lado, será que a nacionalização da economia e o aprofundamento dos direitos não fariam
parte da alternativa de Marx? Novamente, penso que não. Até porque Marx admitia a
luta pela melhoria das condições de trabalho e vida dos trabalhadores como preparação
para a imperiosa revolução. Mesmo assim, como sugestão para trabalhos futuros, seria
relevante pesquisar mais sobre o que seria a alternativa de Marx ao longo de suas obras
e verificar em que grau poderiam compor uma alternativa ao capitalismo1.
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 Resumo: O feijão preto ocupa o segundo lugar do tipo de grão cultivado no 

Brasil, com maior consumo nos Estados do Sul, Espirito Santo e Rio de Janeiro. Assim, 

os programas de melhoramento do feijoeiro no Brasil têm se dedicado ao feijão preto 

além do feijão carioca. Uma característica desejada pelos consumidores é o aumento do 

tamanho do grão dos feijões pretos, pois a maioria das cultivares deste tipo comercial 

apresentam grãos pequenos. O objetivo deste trabalho foi avaliar progênies F4:5 oriundas 

de cruzamentos biparentais entre cultivares de feijão preto, visando especialmente o 

aumento do tamanho do grão. Foram avaliadas 76 progênies F4:5 e as testemunhas 

Tuiuiú, FP403, Esteio, Ouro Negro e Esplendor quanto à produtividade de grãos, 

arquitetura de plantas, severidade de mancha angular e crestamento bacteriano e aspecto 

de grãos. Este experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados com 

três repetições e parcelas de duas linhas de dois metros. O experimento foi conduzido na 

safra da “seca” de 2020 no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras, Minas Gerais. Foram realizadas 

análises individuais de variância para todas as características, considerando o efeito de 

progênies como aleatório e obtidas as estimativas de parâmetros genéticos. Constatou-se 

que houve variabilidade genética entre as progênies. As herdabilidades para 

produtividade de grãos, arquitetura de plantas, severidade de mancha angular,  

crestamento bacteriano e aspecto de grãos foram de 42,3%, 67.4%, 78,4%, 64,5%, 

89,4%, respectivamente. Obteve-se acurácias variando entre 65,0% a 94,0%, o que 

indica que há potencial de ganho com a seleção destas progênies para todos os 

caracteres. Cerca de 60% das progênies apresentaram aspecto de grãos com notas 

médias menores ou iguais a 2,5, que são consideradas notas ideais para seleção. Dentre 

estas, a maioria apresentou produtividade de grãos superior a 2500 kg/ha-1. Observou-se 

progênies superiores às testemunhas utilizadas, com condições suficientes para serem 

recombinadas e iniciar o primeiro ciclo de programa de seleção recorrente de feijão 

preto na UFLA e também extração de linhagens superiores. 
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  A Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae), conhecida também como mosca 

de asa manchada, é uma praga que foi recentemente encontrada no Brasil, sendo 

responsável por atacar frutas vermelhas exóticas e nativas, As fêmeas realizam a 

oviposição nos frutos saudáveis e maduros o que possibilita o crescimento das larvas, 

causando a impossibilidade de comercialização e gerando perdas financeiras para os 

produtores. O método químico é o mais utilizado para controlar essa praga, porém no 

Brasil, há apenas um inseticida sintético registrado para o uso contra a D. suzukii, o que 

pode levar a seleção de populações resistentes, além de causar riscos para saúde e o 

meio ambiente. Uma opção que vem sendo estudada para substituir inseticidas sintéticos 

são os produtos naturais e dentre estes os óleos essenciais (OEs). Assim, esse estudo 

avaliou a partir da construção de curvas dose-resposta a toxicidade de quatro óleos 

essenciais e de um inseticida sintético sobre a D.suzukii. A criação de D. suzukii 

encontra-se no Laboratório de Entomologia Molecular e EcoToxicologia no 

Departamento de Entomologia na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Os óleos 

testados são o óleo de resina de copaíba, semente de uva, girassol e laranja doce 

(Copaifera officinalis, Vitis vinífera, Helianthus annuus e Citrus aurantium dulcis 

respectivamente) além do inseticida sintético, Tracer® (espinosade- classe das 

espinosinas) que serviu como padrão de comparação. Os bioensaios foram realizados 

em frascos de vidro com volume de 200 mL vedados com esponja e mantidos em 

câmara B.O.D. a 25 °C, fotoperíodo 12:12h. Foram utilizadas 6-8 concentrações em 

solução aquosa de DMSO a 2% v/v contendo açúcar a 20% m/v. Foram adicionados 2 

mL de solução em roletes de algodão e estes foram ofertados para insetos adultos. Para 

cada concentração foram feitas 4 repetições com 25 insetos adultos cada. A mortalidade 

foi avaliada após 24 horas. Nossos resultados mostraram que o óleo de laranja foi o 

mais tóxico entre os óleos testdados apresentando uma CL50 = 60,5 μl/ml. Os outros 

óleos não conseguiram apresentar mortalidade assim de 50%. Porém a pesar da sua 

toxicidade, a atividade inseticida do óleo de laranja foi menor que o spinosade que 

apresentou um CL50 = 0,01 mg/ml. Novos estudos devem ser ainda realizados para 

avaliar o potencial de outros óleos essenciais e seus compostos majoritários como 

alternativa no controle da D.suzukii. 

  

Agradecimentos 

Agradeço a FAPEMIG, CAPES, CNPq, Departamento de Entomologia e a UFLA. 

785



 

 

Potencial uso de iscas em combinação com inseticidas para o 

manejo de Zapriothrica salebrosa Wheeler em passifloraceae 

 

María Pineda1, Juli Marcela Jiménez Ordóñez2, Bianca Morais de Souza1, Khalid 

Haddi1 

1Departamento de Entomologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 

3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

2Departamenteo de Producción y Sanidad Vegetal – Universidad de Nariño (UDENAR) 

Caixa postal 52001-Pasto, Nar – Colombia. 

maria.arteaga@estudante.ufla.br, marcelajime17@gamail.com, 

biancamsouza96@gmail.com, khalid.haddi@ufla.br 

   

Palavras-chave: Mosca, granadilla, iscas, manejo. 

Link para o pitch: https://youtu.be/sSZaIwCcIhQ 

 

Zapriothrica salebrosa (Diptera: Loncheidae) é considerada uma praga secundária em 

passifloraceae. Porém, nos últimos anos tem ganhado importância, pois a larva dessa mosca 

causa danos consideráveis em qualquer fase das flores e frutos jovens, ou que se traduz em 

diminuição da produção de frutos. No Brasil, depois dos tefritídeos, essa espécie é 

considerada de importância econômica no cultivo do maracujá. O objetivo desta pesquisa 

foi testar alternativas para o manejo dessa praga, utilizando iscas atrativas em combinação 

com inseticidas, que podem ser utilizadas para o controle de Z. salebrosa. Foram testadas 

três iscas compostas de proteína vegetal hidrolisada, extrato de cana-de-açúcar (melaço), 

água com açúcar e água como controle, e posteriormente, as melhores iscas foram 

combinadas com quatro inseticidas (espinetoram, imidacloprida, tiametoxan + λ-cialotrina, 

clorpirifos). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 40 unidades 

experimentais em condições de laboratório (25OC, 80% UR). A mortalidade foi avaliada 

após 12, 24, 36, 48 e 60 horas. De acordo com a análise de variância a proteína hidrolisada 

(47.8 ± 4.4 moscas) e melaço (33.6 ±7.2 moscas) capturaram significativamente (F = 

27.973, df =3, P ≤ 0.001) mas moscas que água com açúcar (28.6 ± 10.1 moscas) e água 

(10.2 ± 0.8 moscas). Quando combinada com inseticidas, a mistura da proteína hidrolisada 

com espinotearam foi a mais eficiente, (60,8 %) em controlar as moscas. Às 12 horas, mais 

de 50% da mortalidade foi registrada, que aumentou para 68%, 36 horas depois. Às 60 

horas, a mortalidade final gerada pela mistura da proteína hidrolisada com espinoteram 

atingiu 100%, enquanto essa mortalidade foi menor com clorpirifós (57,8%), imidacloprido 

(54,6%), tiametoxame (50,6%). Assim, a combinação da proteína hidrolisada com 

espinoteram mostrou o melhor potencial para ser incluída em estratégias de manejo 

integrado de praga que permitirá ao produtor manter um nível de controle adequado das 

populações de Z. salebrosa. 
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Palavras-chave: Leitura literária, formação humana, educação. 

A literatura é vista como uma disciplina que tem encontrado desafios pertinentes 

nas salas de aula. Sua potencialidade formadora é essencial para a educação, fazendo-se 

necessário que seja repensada algumas práticas de leitura desde a formação docente e os 

seus impactos no ensino básico. Neste resumo, encontra-se um recorte de uma pesquisa 

mais ampla que visa refletir sobre as práticas de leitura e a formação docente. Portanto, o 

foco é compreender como a leitura literária pode contribuir na formação humana do 

aluno. Além disso, pretende-se analisar quais as contribuições e as responsabilidades 

atribuídas ao papel social do professor e sua relação com a formação docente. Para atender 

ao propósito deste trabalho, a pesquisa concentra-se em estudos bibliográficos e tem 

como corpo teórico algumas contribuições de Candido (2006), Azevedo (2004) e Iser 

(1983). Primeiramente, elencamos as diferenças entre uma leitura literária e uma leitura 

pragmática, para que se tenha uma melhor panorâmica daquela. Segundamente, os 

estudos se voltaram para as contribuições da leitura literária na formação humana em seus 

mais variados aspectos: autoconhecimento, desenvolvimento da imaginação, capacidade 

criativa, reflexão e discussão sobre a sociedade. Por último, elencamos as contribuições 

do trabalho docente e suas implicações nos resultados da formação de leitores. De toda 

essa análise, já se pode analisar que a leitura literária é indispensável na formação humana 

e que a escola é o espaço adequado para essa interação e essas discussões, sobretudo no 

campo social. Além disso, pode-se perceber também que o professor tem um papel 

importante e sua prática depende muito da formação docente que tiveram e como lidam 

com a literatura em sala de aula.  
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Resumo. O projeto de pesquisa busca descrever possíveis contribuições da 
pesquisa-formação para qualificação nos processos e práticas pedagógicas de 
professores iniciantes em escolas de educação infantil. A pesquisa dar-se-á de 
forma colaborativa com professores iniciantes na educação infantil e dos 
pedagogos da Secretaria Municipal de Educação do município de Cachoeira de 
Minas, no sul de Minas Gerais. Para tanto, utilizaremos o questionário online 
para levantamento de dados sobre formação, carreira e experiência profissional, 
a partir do qual será elaborado um plano de ação, tendo como base as 
necessidades formativas dos participantes, seus contextos de trabalho e as 
diretrizes da secretaria municipal de educação. Serão criados grupos de 
formação e utilizaremos a metodologia ação-reflexão-ação, investigando os 
movimentos que a formação poderá produzir no grupo, identificando indícios das 
contribuições das formações para o exercício profissional das trabalhadoras em 
educação. Os encontros estão previstos quinzenalmente, com registro 
audiografado, durante 06 meses. Será produzido um diário de campo, com 
escrita coletiva e acompanharemos um grupo de comunicação criado através do 
aplicativo Whats-app, para tratarmos de assuntos da pesquisa. Ao final, 
realizaremos uma roda de conversa com os participantes, com o objetivo de 
coletar dados sobre os impactos da pesquisa-formação na vida profissional dos 
participantes. Pretendemos que a pesquisa responda à questão: Que possíveis 
contribuições a pesquisa-formação oferece para a qualificação de processos e 
práticas pedagógicas dos professores iniciantes na Educação Infantil, e dos 
pedagogos da secretaria municipal de educação, no sul de Minas Gerais?  
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As indústrias de base florestal têm interesse no desenvolvimento de tecnologias 

capazes de estimar a densidade de suas matérias-primas de forma rápida, confiável e 

automatizada. O objetivo deste estudo foi analisar a robustez dos modelos na estimativa 

da densidade básica da madeira por meio de validação independente a partir de espectros 

no NIR. Para isso, espectros no NIR de amostras de madeira de lotes independentes foram 

aplicados à modelos preditivos pré-estabelecidos. Para o lote amostral 1, madeira juvenil 

de discos de Eucalyptus de 5 anos de idade cultivados em espaçamento de 3, 6, 9, e 12 

m2 foram utilizadas para determinação da densidade básica, aquisição espectral no NIR e 

desenvolvimento do modelo preditivo. Amostras com dimensões de 20 x 20 x 25 mm 

foram retiradas dos discos de madeira na medula, região intermediária e alburno para 

aquisição espectral, feita utilizado-se uma sonda de fibra ótica nas faces transversais e 

radiais da madeira e determinação da densidade básica pelo método de imersão em 

laboratório. A base de dados do lote amostral 2 é representada por clone de Eucalyptus 

de 6,5 anos de idade plantado em espaçamento único de 9 m². A aquisição espectral foi 

realizada com uso de uma esfera de integração nas faces transversais e radiais da madeira. 

Regressão dos mínimos quadrados parciais foi estabelecida considerando os espectros no 

NIR como variável independente e a densidade como variável dependente. Os modelos 

foram validados nos lotes independentes de madeira, considerando as diferentes vias de 

aquisição espectral, clones, idades, tratamento silviculturais e sítios. Observou-se que em 

ambos os lotes a calibração apresentou melhor desempenho na face transversal, gerando, 

portanto, modelos mais robustos, capazes de estimar a densidade básica da madeira de 

Eucalyptus. Para o lote 1 obteve-se modelo com 0,53 de coeficiente de determinação de 

validação cruzada (R²v). Para o lote 2 obteve-se modelo com R²v de 0,81. Na validação 

independente, observou-se correlação de 0,03 quando utilizado modelo do lote 1 (fibra 

ótica) aplicado nos espectros do lote 2 (esfera de integração). Contudo, feito o processo 

inverso, observou-se comportamento distinto, tendo sido observado forte correlação de 

0,70. Assim, nesses parâmetros de validação independente, infere-se que a técnica NIR 

possibilitou a utilização de um modelo para estimativa da densidade básica da madeira de 

um lote amostral externo, para qual o modelo não foi previamente desenvolvido. 

Agradecimentos: os autores agradecem a CAPES, CNPq, FAPEMIG, Suzano e Cenibra. 

790



 

 

Predição de macronutrientes via fluorescência de raios-X 

portátil (pXRF) em solos dos Tabuleiros Costeiros 

Renata Andrade1, Wilson Missina Faria1, Sérgio Henrique Godinho Silva1, Luiz 

Roberto Guimarães Guilherme1, Nilton Curi1 

1Departamento de Ciência do Solo – Universidade Federal de Lavras (UFLA)                

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

{sergio.silva, niltcuri, guilherm}@ufla.br, 

renata.agro@hotmail.com.br, contatowmf@gmail.com

Palavras-chave: sensores próximos, solos cauliníticos, algoritmos de aprendizado de 
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 Os métodos tradicionais de análise química do solo são demorados, caros e 

geram resíduos químicos. Sensores próximos, como a fluorescência de raios-X portátil 

(pXRF), podem ajudar a superar esses problemas, uma vez que eles têm se mostrado 

úteis na produção de dados para a predição acurada de muitas propriedades em solos de 

clima temperado. No entanto, tais sensores ainda precisam ser testados em solos 

brasileiros sob diversas condições. Este trabalho teve como objetivo predizer os valores 

trocáveis de Ca2+ e Mg2+ e os conteúdos disponíveis de K+ e P a partir de dados gerados 

pelo pXRF por meio de algoritmos de aprendizado de máquina [stepwise generalized 

linear models (SGLM), e random forest (RF)] em solos dos Tabuleiros Costeiros. Um 

total de 285 amostras de solo foram coletadas nos horizontes A (n = 123) e B (n = 162) 

nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. As classes de solos na área de 

estudo são Neossolos, Espodossolos, Argissolos e Latossolos. As amostras foram 

submetidas a análises laboratoriais e escaneadas com o pXRF. Os modelos foram 

treinados com 70% das amostras, e os outros 30%, foram utilizados para a validação. Os 

modelos foram construídos com dados de cada horizonte separadamente (A, B) e dos 

dois horizontes em conjunto (A + B). Os resultados indicam o potencial de se utilizar os 

dados gerados através do pXRF para predizer rapidamente os valores trocáveis de Ca2+ 

(RMSE = 176,3 mg kg−1, R2 = 0,71) e Mg2+ (37,7 mg kg−1, 0,60) e os valores 

disponíveis de K+ (27,46 mg kg−1, 0,67). Os modelos para a predição de P disponível 

não puderam gerar resultados confiáveis (19,9 mg kg−1, 0,14). Os modelos para os 

horizontes A e B combinados sempre apresentaram maiores valores de R2 e menores 

valores de RMSE. Isso pode estar relacionado a um conjunto de dados mais 

diversificado e mais robusto (maior número de amostras), com subconjuntos de 

modelagem e validação maiores. As variáveis mais importantes em quase todos os 

modelos foram aquelas que apresentam um comportamento muito dinâmico no 

ambiente do solo, CaO, K2O, SiO2 e Mn. Em suma, o pXRF pode ser usado para gerar 

dados para predizer os teores de alguns macronutrientes nos solos dos Tabuleiros 

Costeiros. 
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A cor da casca das frutas nos diz muito sobre o seu nível de maturação, o que está 

relacionado com suas características de qualidade. Assim, este estudo teve como objetivo 

construir modelos preditivos a partir de imagens para predição de parâmetros sensoriais, 

físicos e físico-químicos em bananas e mamões. Foram analisadas 85 amostras de banana 

e 20 de mamão em diferentes estágios de maturação. Informações quantitativas das 

imagens (RGB) foram obtidas de fotografias tiradas com um smartphone usando o 

aplicativo ImageJ. Como referência, foi determinado doçura ideal, textura ideal e 

aceitação global sensorialmente, bem como firmeza e teor de sólidos solúveis (TSS) 

instrumentalmente. Considerando um grupo de amostras externas à calibração, os 

modelos para banana obtiveram R2
 = 0,96 e Root Mean Square Error (RMSE) = 0,20 para 

predição da doçura, R2
 = 0,59 e RMSE = 0,17 para textura e R2

 = 0,89 e RMSE = 0,18 

para aceitação global. Já para os parâmetros instrumentais foram obtidos R2
 = 0,83 para 

TSS e firmeza, com RMSE = 1,08 0Brix para TSS, e RMSE = 0,19 N para firmeza. Os 

modelos para mamão obtiveram R2
 = 0,94 e RMSE = 0,19 para predição da doçura, R2

 = 

0,96 e RMSE = 0,29 para textura, e R2 = 0,87 e RMSE = 0,50 para aceitação global. Os 

modelos para predição dos parâmetros instrumentais tiveram R2
 = 0,85 e RMSE = 0,57 

0Brix para o SST, e R2
 = 0,94 e RMSE = 11 N para firmeza. Portanto, imagens digitais 

obtidas por smartphone têm potencial para serem usadas como descritoras para a 

construção de modelos preditivos de respostas sensoriais, físicas e físico-químicas de 

frutas, como bananas e mamões. 
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 Conhecer o solo é de extrema importância para garantir seu manejo adequado, 

assim como garantir sua preservação e uso sustentável. O uso de sensores próximos 

juntamente com variáveis obtidas através de informações de satélite vem ganhando cada 

vez mais importância na caracterização e mapeamento de solos. Neste contexto, o 

objetivo desse estudo foi predizer do teor de ferro disponível em horizontes A e B dos 

solos da Fazenda Palmital, utilizando atributos de terreno (AT) e dados de fluorescência 

de raio-X portátil (PXRF). O estudo foi realizado na Fazenda Palmital, com área 

aproximada de 117 ha, localizada no município de Ijaci, Minas Gerais, pertencente à 

Universidade Federal de Lavras. Foi utilizado um modelo digital de elevação obtido 

através do satélite ALOS Palsar, com resolução espacial de 12,5 m e a partir dele foram 

derivados os AT. Os AT e dados de teores elementares obtidos com o PXRF foram 

utilizados para a predição do Fe. Foram utilizadas 27 observações de campo para a 

modelagem e 12 para a validação na predição da variável desejada nos horizontes A e 

B. O algoritmo utilizado para predição foi o Random Forest e para avaliação da acurácia 

foram calculados o R2 e a raiz quadrada do erro médio quadrático (RMSE). A utilização 

dos AT em conjunto com dados de PXRF permitiu a predição do Fe no horizonte A, 

com R2 de 0,42 e RMSE de 43,21 mg.kg-1 e no B com, R2 de 0,89 e RMSE de 21,09 

mg.kg-1. Quando utilizados apenas os dados de AT, foram obtidos R² de 0,00 e RMSE 

de 56,00 mg.kg-1 para o A e R2 de 0,03 e RMSE de 55,06 mg.kg-1 para o B. Já 

utilizando apenas os dados de PXRF foram encontrados R2 de 0,37 e RMSE de 46,73 

mg.kg-1 para o A e R2 de 0,90 e RMSE de 15,09 mg.kg-1 no B. A predição do teor de Fe 

apresentou melhores resultados no horizonte A utilizando os dados de AT junto com os 

de PXRF e para o horizonte B, apenas os dados de PXRF. Variáveis obtidas através do 

PXRF têm grande potencial para auxiliar na predição de atributos do solo. Os autores 

agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
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Geo-helmintíases são reconhecidas devido a sua alta morbidade e mortalidade, 

principalmente em países de baixa renda, no qual crianças são mais acometidas. Há uma 

proposta global para reduzir essas infecções e o conhecimento de prevalência é 

necessário para avaliar as regiões que devem receber maior atenção para tratamento e 

controle. O objetivo foi avaliar a prevalência de geo-helmintíases no Brasil com base 

em análise de literatura publicada. Foi realizada busca de forma sistemática nas bases de 

dados PubMed, Scopus e ScienceDirect considerando artigos com exames de fezes 

realizados entre 2010 e 2020. As palavras-chave foram: “Soil transmitted helminths” 

OU “Ascaris lumbricoides” OU “Trichuris trichiura” OU “Ancylostoma duodenale” 

OU “Necator americanus” E “Prevalence” E “Brazil”. Foram excluídos artigos de 

revisão, opinião, relatos de caso, que não foram totalmente realizados no Brasil ou com 

seres humanos; que focaram na produção/avaliação de vacinas, medicamentos, análises 

moleculares e técnicas. Estudos incluídos continham o número de participantes, faixa 

etária, método parasitológico e localização. Foram identificados 25 estudos em doze 

estados brasileiros (regiões sul, sudeste e nordeste), com relatos de prevalência em 

comunidades rurais, indígenas, escolares, em áreas urbanas e periurbanas. Os indivíduos 

tinham idades de 0 a 93 anos e a técnica de sedimentação espontânea foi a mais 

utilizada. A. lumbricoides foi mais prevalente, variando entre populações com 0,15 a 

48,8% de indivíduos infectados; T. trichiura de 0,16 a 61,5%, e ancilostomídeos de 0,08 

a 22,8%. Os estados com maior prevalência (>20%) para A. lumbricoides foram RS, 

MG, PR, AL e BA; para T. trichiura foram PR, AL, BA e para ancilostomídeos foram 

MG, AL, BA. Há uma deficiência de estudos relacionados à prevalência de geo-

helmintíases no Brasil, principalmente, em regiões de extrema pobreza. Os trabalhos 

publicados não fazem referência à prevalência de municípios e sim de determinadas 

comunidades, o que nem sempre pode representar a realidade local. Mais estudos sobre 

prevalência são necessários para conhecer áreas de maior risco, onde medidas para 

tratamento e controle deverão ser mais efetivas. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/HdJwQBNzcp4  

 Bactérias do gênero Pseudochrobactrum sp. pertencem a família Brucellaceae e 

são frequentemente identificadas incorretamente como Brucella spp., em função de 

características fenotípicas e genotípicas semelhantes. O objetivo do presente estudo foi 

descrever o primeiro isolamento de Pseudochrobactrum sp. no Brasil, a partir do 

sequenciamento completo do genoma e análises filogenômicas de uma amostra 

previamente identificada com B. abortus. O microrganismo foi isolado de um bovino no 

município de Ituiutaba, Minas Gerais em 2008. Na identificação clássica realizada por 

meio de testes bioquímicos (redução de nitrato, catalase, oxidase, citrato, urease, 

necessidade de CO2, produção de H2S e inibição de crescimento por fucsina básica e 

tionina) e moleculares (PCR AMOS), os resultados classificaram o isolado como B. 

abortus. No teste de suscetibilidade a antimicrobianos, por meio da determinação da 

concentração inibitória mínima, o isolado apresentou susceptibilidade à ciprofloxacina (1 

µg/mL), doxiciclina (0,25 µg/mL), gentamicina (4 µg/mL) e ofloxacina (1 µg/mL), bem 

como resistência a estreptomicina (>256 µg/mL), rifampicina (8 µg/mL) e sulfa + 

trimetoprim (64 µg/mL), de acordo com o manual CLSI M100-S17. A resistência a mais 

de duas classes de antimicrobianos confere ao microrganismo a classificação de bactéria 

multirresistente. Posteriormente, o isolado teve seu DNA extraído e o genoma completo 

sequenciado na plataforma Illumina HiSeq 2500. As sequências foram montadas no 

programa Edena e a ordenadas no programa Contiguator. O genoma foi submetido à 

análise filogenômica no programa Phylogenetic Tree Building utilizando genomas 

completos de referência dos três principais gêneros da família Brucellaceae: Brucella, 

Orchrobactrum e Pseudochrobactrum. Os resultados foram visualizados na plataforma 

iTOL (https://itol.embl.de/). Identificou-se que o isolado antes classificado como B. 

abortus, é na verdade pertencente ao gênero Pseudochrobactrum., com maior similaridade 

à espécie Pseudochrobactrum saccharolyticum, descrita pela primeira vez em 2006 na 

Alemanha. Este é o primeiro relato de isolamento do gênero no Brasil, evidenciando a 

importância da complementariedade das análises filogenômicas para a correta 

identificação de microrganismos desta família. Além disso, observou-se a ocorrência de 

multirresistência em uma espécie que pode ser responsável por infecções oportunistas no 

homem e animais, as quais podem evoluir para quadros mais graves devido a ineficiência 

de antibióticos preconizados no tratamento de bactérias da família Brucellaceae. 
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A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva  assegura 

a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Esse atendimento trata da 

busca por uma formação integral através do apoio pedagógico ocorrido no contraturno 

escolar, que visa auxiliar o aluno com deficiência no seu processo educacional, 

identificando, elaborando e organizando recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. Nessa perspectiva, a pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) tem por objetivo investigar e analisar as ações, 

as intervenções e as adequações didáticas que os professores e professoras de um Centro 

de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) desenvolvem para a 

complementação da formação Matemática de estudantes com Surdez. Para a consecução 

do objetivo proposto a pesquisa terá um caráter exploratório e qualitativo utilizando-se 

de três instrumentos de constituição de dados, sendo a análise documental, a observação 

não-participante e entrevistas individuais semiestruturadas. Serão selecionados 

indivíduos que forneçam informações mais significativas e que esbocem bem os anseios 

e interpretações do objeto de estudo, sendo 04 professoras de Matemática de estudantes 

com Surdez de um CAEE de uma cidade do sul de Minas Gerais. Após realizada a análise 

será oferecido um guia de orientação e sugestões ao professor do CAEE ou da escola 

comum para auxílio na elaboração de materiais didáticos adaptados e planejamento de 

aula que favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem de Matemática de estudantes 

Surdos. O foco da pesquisa está no professor e na professora que ensina Matemática para 

Surdos e Surdas. Por isso a importância de ressaltar que as mudanças necessárias no 

ambiente escolar devem a todo o momento direcionar-se para as necessidades da pessoa 

com Surdez e suas especificidades linguísticas. Não sendo impostas, mas discutidas com 

o público que fará uso delas, para que realmente sejam produzidas dentro das expectativas 

e anseios do público alvo. Esse ponto justifica o eixo central da proposta do projeto, 

afinal, buscar-se-á fazer o estudo de como estão sendo realizadas as adaptações 

necessárias e, se possível, auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias adaptativas. 
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A Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED) possui a finalidade de promover a 

desospitalização e o cuidado humanizado com o paciente, todavia é uma modalidade 

terapêutica que pode acarretar em complicações, e estas podem interferir na qualidade de 

vida dos seus usuários. Sendo assim, avaliar a qualidade de vida por meio de instrumentos 

genéricos ou específicos, se tornam indispensáveis para garantir a segurança da terapia no 

âmbito domiciliar. Entretanto, são escassos na literatura instrumentos específicos pautados 

na avaliação pela percepção do cuidador, o que é de extrema relevância, considerando que 

muitos pacientes em TNED são, em grande maioria, incapazes de julgar seu estado de saúde 

e bem-estar. Neste contexto, o presente estudo tem como principal objetivo, descrever o 

processo teórico de desenvolvimento de um instrumento de medida específico para avaliação 

da qualidade de vida relacionada a saúde de usuários em TNED preenchido pelo cuidador. 

Utilizou-se o modelo proposto por Pasquali, amplamente utilizado no desenvolvimento de 

instrumentos de medida com foco na saúde. O mesmo envolve três grandes áreas: teórica, 

para definição dos atributos e construção dos domínios e itens, na qual podem ser realizados: 

revisão na literatura, grupos focais, entrevistas semiestruturadas, avaliação da validade de 

face e conteúdo por um comitê de juízes e avaliação semântica, para verificar a compreensão 

do conteúdo. Na segunda etapa, denominada fase empírica ou experimental, é realizado a 

aplicação do instrumento de medida em estudos pilotos, e posteriormente na fase analítica, 

terceira etapa, são realizadas análises estatísticas dos dados obtidos na fase empírica. Até o 

presente momento, foi realizada revisão de literatura, nas bases de dados SciELO, LILACS 

e PUBMED, no período de agosto a novembro no ano de 2019 para busca inicial dos itens e 

domínios. Após esta busca, foram realizados grupos focais com 10 profissionais atuantes no 

Programa Melhor em Casa do Município de Varginha (MG), e entrevistas semiestruturadas 

com 10 cuidadores de pacientes em TNED cadastrados na secretaria de saúde do município 

de Lavras no período da coleta. Após estas etapas, o conteúdo do questionário foi analisado 

em quatro avaliações por um comitê de nove especialistas a respeito da abrangência dos 

domínios e sobre o Índice de Validade de Conteúdo. Após a realização de todos os ajustes 

demandados nas etapas descritas, o questionário foi composto por onze domínios e 55 itens. 

Finalizadas estas etapas, o questionário está apto para a realização da análise semântica, 

estudo piloto e realização da análise de Rasch para determinação da permanência dos itens 

para obtenção do questionário final. 
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 A necessidade de conservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de 

explorá-la para fins biotecnológicos tem sido pauta nos últimos anos. As lacases são enzimas 

microbianas que atuam na lignina promovendo a despolimerização e disponibilidade de fonte 

de carbono para o microrganismo. Desta forma, possuem a capacidade de degradação de 

compostos fenólicos, atuando em processos de biorremediação, que incluem principalmente 

a descontaminação de efluentes e a biodegradação de resíduos agroindustriais. Diante disso, 

o presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de lacase em meio sólido (1% 

glicose; 0,1% KH2PO4; 0,05% MgSO4; 0,1% (NH₄)₂SO₄; 0,05% CaCl2; 1,5% ágar; 0,01% 

extrato de levedura; 0,01% de ABTS) em três diferentes temperaturas (19°C; 22°C e 25°C) 

e pH (4.0; 5.5 e 7.0), totalizando nove diferentes condições de cultivo. A avaliação da 

produção de lacase foi realizada em sete, dez e quatorze dias. Nos primeiros sete dias, não 

houve produção enzimática, verificado pela ausência de mudança da coloração do meio de 

cultura. A partir do décimo dia, observou-se alteração da coloração do meio para tons de 

verde, caracterizando assim produção enzimática a 19°C e 22°C e pH 4.0 e 7.0, sendo a 

produção intensificada no décimo quarto dia de cultivo. Portanto, é possível afirmar que o 

fungo Penicillium brevicompactum produz lacase em diferentes condições de cultivo com 

maior produção no décimo quarto dia, a 22°C, em pH 4.0 e 7.0.  
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 Dentre as diversas aplicações, a nanotecnologia tem sido implementada para 

melhoria da performance de produtos e embalagens, pois pode conferir características 

exclusivas, até então restritas, a outros materiais, ou ainda, subsidiar o desenvolvimento 

de novos produtos, proporcionando-se, qualidade de vida e seguridade alimentar à 

população. A transformação da celulose vegetal em nanocelulose vem crescendo nos 

últimos anos em virtude das suas novas características e propriedades decorrentes das 

suas dimensões reduzidas, paralelo a esse avanço tecnológico a celulose bacteriana se 

destaca por ser sintetizada em escala nanométrica e por ser livre de outros componentes 

em sua estrutura. Deste modo o trabalho tem por objetivo conhecer a relação entre 

açúcar e chá verde em termos de produção de nanocelulose bacteriana, bem como 

produzir filmes biopoliméricos à base de celulose bacteriana e vegetal. Para isso, serão 

utilizados protocolos de obtenção de micro/nanofibrilas de fontes vegetais (Eucalyptus e 

Pinus) e bacteriana. Pelo método casting produziu-se filmes híbridos em diferentes 

proporções complementares entre celulose vegetal e bacteriana, sendo elas de (%): 0, 

50, e 100. Na caracterização morfológica dos filmes serão aplicadas a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Em 

complemento, foram realizados ensaios mecânicos de tração, com uso de texturômetro 

(Stable Microsystems TATX2i). Em relação às propriedades de barreira, ensaios de 

permeabilidade ao vapor de água (TPVA), de acordo com a ASTM E96-10 (ASTM, 

2010); resistência à gordura, de acordo com a norma TAPPI T559 PM-96; e avaliação 

do ângulo de contato. Os resultados evidenciaram que se obteve maior produção 

celulose bacteriana em meios compostos por 150 g/L de açúcar comercial e 33,3 g/L de 

chá verde e a produção de filmes entre celulose vegetal e bacteriana foi viável. A 

caracterização dos filmes produzidos evidenciou de modo geral que com o aumento dos 

níveis de BC houve redução da resistência a tração, resistência a punctura e 

permeabilidade ao vapor de água e redução nos valores de módulo de elasticidade, 

molhabilidade e permeabilidade ao vapor e água. Sendo possível então deslumbrar 

possíveis aplicações na área de embalagens, sacolas biodegradáveis e recobrimento 

superficial. 
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A abobrinha italiana (Cucurbita pepo L.) pertence à família das Cucurbitáceas, e estão 

entre as dez hortaliças de maior valor econômico e produção nacional. A cultura apresenta 

grande relevância para o setor hortícola, cuja produção está concentrada nas regiões do 

Nordeste, Sudeste e Centro-Sul do Brasil. Há híbridos com potencial produtivo no 

mercado, porém tem-se a necessidade de ampliar a seleção de híbridos que além de 

produtivos, tenham melhores características fitotécnicas, maior durabilidades pós colheita 

e boa aceitação no mercado. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a competição 

entre híbridos de abobrinha italiana, visando a seleção de genótipos superiores 

produtividade comercial de híbridos 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. Foram utilizados 31 novos híbridos e 

dois híbridos comerciais, originários da empresa Hortec Tecnologia de Sementes. O 

delineamento foi em blocos casualizados, com 33 tratamentos e 4 repetições. As mudas 

foram produzidas no CDTT, sendo transplantadas na área experimental 15 dias após a 

semeadura, e os tratos culturais foram realizados conforme as recomendações para a 

cultura. Foram feitas quatro colheitas manual aos 48, 50, 52 e 54 dias após a semeadura. 

Os frutos colhidos foram pesados separadamente por parcelas e os valores transformados 

para toneladas por hectare. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo 

teste F (p≤0,05) e quando significativo o efeitos dos híbridos, os mesmo foram 

comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.  Não foram observadas 

diferenças significativas entre os híbridos estudados, com uma produtividade média de 

14,41 t ha-1 em quatro colheitas. Proporcionalmente isso aponta para um bom 

desempenho dos genótipos, indicando um ótimo potencial comercial, uma vez que a 

produtividade média brasileira é de 18 t h-1 em média de 10 colheitas.  
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Os nematoides das galhas são uma ameaça à cafeicultura pela capacidade 

destrutiva e difícil controle destes microrganismos. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a produtividade de 34 progênies de Coffea arabica em uma área naturalmente 

contaminada por Meloidogyne exigua. O experimento foi instalado em uma propriedade 

particular no município de Carmo do Paranaíba/MG, em área irrigada por gotejamento, 

seguindo delineamento em blocos casualizados, com três repetições, oito plantas por 

parcela e espaçamento 3,7 x 0,6 m. A altitude é de 1.150 m. As cultivares MGS Paraíso 

2 e IAC Catuaí 144 foram usadas como testemunhas. A colheita foi realizada em julho de 

2020, avaliando-se a produção de grãos em kg de “café da roça” de cada parcela, e 

posterior conversão para sacas ha-1 de café beneficiado. Foi realizada a análise de 

variância e transformação dos dados por raiz quadrada; as médias dos tratamentos foram 

comparadas e agrupadas pelo teste de Scott Knott, a 5% de significância. As análises 

estatísticas foram feitas utilizando o programa computacional SISVAR. Os resultados 

indicaram que os tratamentos 2, 7, 9, 12, 36, 24, 32, 28, 10, 35, 13, 8, 27, 25, 11, 19, 34, 

14, 29, 31 e 18 apresentaram as maiores produtividades, sendo promissores para o cultivo 

em áreas contaminadas com esta espécie de nematoide. Entretanto, mais dados devem ser 

coletados nos próximos anos, a fim de uma recomendação mais confiável.  
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 O morango é um fruto de grande importância econômica e vem sofrendo 

atualizações em suas técnicas de manejo, especialmente por ser uma cultura muito 

susceptível ao ataque de pragas e doenças. Uma das técnicas utilizadas é o sistema 

semi-hidropônico, que traz como desafio o manejo da fertirrigação, e o monitoramento 

da condutividade elétrica da solução drenada é tido como um ponto chave. O objetivo 

do presente trabalho foi avaliar, mantendo fixa a fração de lixiviação em 20%, a 

produtividade do morangueiro San Andreas submetido à irrigação com diferentes 

proporções de solução nutritiva e água convencional. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado. Tendo como tratamentos diferentes proporções 

de solução nutritiva mais água convencional, sendo estes (T1) 100% solução nutritiva + 

0% água; (T2) 80% solução nutritiva + 20% água; (T3) 70% solução nutritiva +30% 

água; (T4) 50% solução nutritiva + 50% água e (T5) 30% solução nutritiva + 70% água. 

Apenas o diâmetro do fruto e a massa média por fruto foram influenciados a 5% de 

significância pelo teste Skott-Knott, sendo os maiores valores obtidos no tratamento que 

recebeu menor proporção de solução nutritiva. 

Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES, pela bolsa de estudos 

fornecida ao primeiro autor. 
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RESUMO: Considerando a central o entendimento da identidade docente através do 

olhar de próprios professores, buscamos nesta dissertação compreender como os 

professores de língua portuguesa, que atuam no ensino secundário e superior da Guiné-

Bissau, concebem a sua identidade docente e ressignificam as suas experiências 

formadoras. O trabalho se fundamenta na teoria de narrativas (auto)biográficas e 

formação de professores e referendado linguisticamente pela teoria da Gramática 

Sistémico-Funcional de Michael A. K. Halliday. Metodologicamente, trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativa, que incluiu a revisão da literatura especializada publicada 

na última década sobre o assunto. A metodologia também integrou a coleta e análise de 

dados coletados através do emprego pela Internet de questionários a um grupo de cinco 

professores de português e o exame linguístico do corpus para convalidar a interpretação 

do corpus. Os dados analisados até agora indicam que os sujeitos pesquisados associam a 

identidade de professor da língua portuguesa à imagem de uma figura indispensável no 

acesso à Ciência, e cujo êxito do seu trabalho procede o êxito do trabalho de professores 

das demais Disciplinas escolares e, por conseguinte, o sucesso da Educação. Isso pode ter 

explicação na centralidade da língua portuguesa no ensino guineense e em todas as esferas 

da Ciência. Os pesquisados também tendem a atribuir significados às suas experiências 

formadoras com base nas suas experiências do período de formação académica, de 

primeiros anos da sua carreira e de suas participações em eventos de formação 

continuada, dado os impactos que esses momentos deixaram em sua vida profissional e 

pessoal.  
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 A parvovirose canina é uma enfermidade infectocontagiosa com alta taxa de 

morbidade e mortalidade. Acomete principalmente cães com menos de seis meses de 

idade e provoca uma enterite hemorrágica. Quando o tratamento adequado é 

estabelecido imediatamente após o diagnóstico há maior chance de sobrevivência. Dessa 

forma, a avaliação precoce do prognóstico pode direcionar a melhor gestão dessa 

doença. Atualmente, não existe um teste prognóstico efetivo e rápido para determinar a 

gravidade da enfermidade quando o paciente é admitido na clínica e durante o 

tratamento. Por isso, o foco do presente trabalho consistiu em uma revisão de literatura 

sobre a parvovirose canina e um estudo de caso-controle para determinar fatores clínicos 

e hematológicos associados ao prognóstico desfavorável da parvovirose canina. Os 

dados do levantamento epidemiológico foram coletados dos pacientes que chegaram ao 

Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras (HV-UFLA), Brasil. Vinte e 

seis cães foram incluídos nas análises, pois deveriam ser cães com sintomatologia e 

positivos para parvovirose canina no imunoensaio cromatográfico ou na reação em 

cadeia polimerase, que retornaram para reavaliação ou vieram à óbito por parvovírus 

canino 2 (CPV-2). Uma análise de regressão logística multivariada foi utilizada para 

avaliar os fatores de risco para prognóstico desfavorável de cães infectados com CPV-2. 

No estudo de caso-controle, observou-se como fator de risco para prognóstico 

desfavorável para parvovirose canina, a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica 

(SIRS). Esse estudo demonstrou que pacientes com SIRS tiveram 12,96 vezes mais 

chances de ter prognóstico desfavorável para parvovirose canina (IC 1,47 – 195,19; p< 

0,01). Conclui-se que a presença de SIRS na admissão do paciente na clínica veterinária 

aumenta a probabilidade de prognóstico desfavorável de cães infectados por CPV-2. 
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Abstract. Electronic converters are of great importance for the operation of a
microgrid, where they can be used to connect several types of distributed ge-
neration sources to the power grid. Therefore, it is important to have an ade-
quate design of an electronic converter, with adequate classification, topology
and output filter, so that it meets the performance requirements desired for such
functionality. This work aims to present a design methodology for a single-phase
CC-CA electronic converter as a single stage system, low cost, low power and
LCL filter output. The converter is designed with a focus on the transition work
between the operation modes of a microgrid, and contains terminals that allow
the insertion of a Digital Signal Processor - DSP (LAUNCHXL-F2837D), for
the possibility of implementing a predictive control to the converter.
Keywords: Eletronic converters, microgrid, LCL filter, Digital Signal Processor
(DSP).

Resumo. Conversores eletrônicos tem grande importância para o funciona-
mento de uma microrrede, onde podem ser utilizados para conectar diversos
tipos de fontes de geração distribuı́da à rede elétrica. Por isso, é importante
que se tenha um projeto adequado de um conversor eletrônico, com adequada
classificação, topologia e filtro de saı́da, para que este atenda aos requisitos de
desempenho desejado para tal funcionalidade. Este trabalho tem por objetivo
apresentar uma metodologia de projeto de um conversor eletrônico monofásico
CC-CA como sistema de um único estágio, baixo custo, baixa potência e filtro
LCL de saı́da. O conversor é projetado com foco no trabalho de transição en-
tre os modos de operação de uma microrrede, e contém bornes que permitem
a inserção de um Processador Digital de Sinais - DSP (LAUNCHXL-F2837D),
para a possibilidade de implementação de um controle preditivo ao conversor.
Palavras-chave: Conversores eletrônicos, microrrede, filtro LCL, Processador
Digital de Sinais (DSP).
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1. Introdução
Conversores eletrônicos podem ser utilizados para conectar diversos tipos de fontes de
geração distribuı́da à rede elétrica. Existem várias topologias de conversores, com va-
riados arranjos e filtros que devem ser adequados para cada situação desejada, a fim de
fornecer uma forma de onda ideal de tensão mais próxima possı́vel de uma senoidal em
sua saı́da [Rashid 1999].

Nas microrredes, as fontes de geração distribuı́das tipicamente CC, como as fo-
tovoltaicas por exemplo, comumente utilizam um conversor CC-CC juntamente com um
conversor CC-CA, para viabilizar a conexão com a rede elétrica, como apresentado na
Figura 1. Desta forma, o primeiro estágio deste conversor deve ser um conversor CC-CC,
que visa adequar/controlar os nı́veis de tensão CC.

Em vista que as redes de energia elétrica convencionais são em CA, para que haja
conexão desta fonte de geração distribuı́da, há a necessidade de realizar uma conversão
da tensão CC para uma tensão CA compatı́vel com a rede. Um conversor CC-CA realiza
esta conversão, como mostra a Figura 1, considerando esta etapa como segundo estágio.
Além disso, é neste estágio que é realizado o sincronismo da tensão do conversor com a
tensão da rede principal da concessionária [Sampaio et al. 2013].

Independente do tipo de fonte de geração distribuı́da, a tensão gerada pelo conver-
sor será sempre controlada pelo conversor CC-CA do segundo estágio. Se acaso a fonte
de geração distribuı́da, e.g. fonte eólica, tivesse caracterı́sticas CA, seria utilizado um
conversor CA-CC (retificador) em seu primeiro estágio, e após a retificação um conver-
sor CC-CA é utilizado novamente no segundo estágio, exercendo as mesmas funções do
conversor descrito anteriormente.

Figura 1. Estágios de um conversor utilizado para conexão de sistemas de
geração distribuı́da com caracterı́sticas CC à rede elétrica

Independe da topologia utilizada, as principais funções de um conversor eletrônico
em uma microrrede é manter um conjunto equilibrado de tensões sob todas as condições
de operação da rede e da carga. Também gerar e despachar energia, compartilhar a de-
manda de energia com outros sistemas de geração distribuı́da, e por fim sincronizar a
microrrede com o sistema elétrico no instante da conexão [Gautam and P 2014].

Este artigo apresenta uma metodologia de projeto de um conversor eletrônico CC-
CA como sistema de um único estágio, com baixo custo, baixa potência, e filtro LCL de
saı́da para uma microrrede. Este conversor é projetado com foco na transição entre os
modos de operação ilhado e conectado à rede por uma microrrede, e é capaz de operar
com um controle robusto dado por um controle preditivo.
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2. Objetivos

O objetivo do artigo está no projeto de um Conversor Formador de Rede (CFR) mo-
nofásico, com filtro de saı́da LCL e de baixo custo, que seja capaz de realizar uma
transição entre os modos de operação de uma microrrede por meio de um controle predi-
tivo.

Por meio da pesquisa realizada, o trabalho traz uma alternativa de um conversor
de baixo custo, que contribui para a forma de transição entre os modos de operação de
uma microrrede. Considerou-se para o desenvolvimento do projeto um conversor com
estrutura monofásica e em corrente alternada, conectado por um barramento CC como
fonte de geração.

3. Referencial Teórico

3.1. Classificação de Conversores Eletrônicos

A classificação de conversores eletrônicos é dada de acordo com seu papel em uma mi-
crorrede. [Rocabert et al. 2012] em seu trabalho, introduz e discute os principais recursos
de operação e esquemas de controle de forma detalhada para cada classificação dos con-
versores. O autor então, para cada conversor de potência de acordo com sua operação na
microrrede, classifica-os em conversor alimentador de rede (CAR), conversor de suporte
à rede (CSR) e conversor formador de rede (CFR).

Os CARs são projetados principalmente para entregar potência a uma rede ener-
gizada. Eles podem ser representados como uma fonte de corrente ideal conectada à rede,
em paralelo com uma alta impedância. Nesta aplicação, esta fonte de corrente deve estar
perfeitamente sincronizada com a tensão CA no ponto de acoplamento, para regular com
precisão a potência ativa e reativa trocada com a rede [Rocabert et al. 2012].

Os CSRs podem ser representados como uma fonte de corrente CA ideal em pa-
ralelo com uma impedância, ou como uma fonte de tensão CA ideal em série com uma
impedância. Estes inversores permitem a regulagem de sua tensão ou corrente de saı́da
para manter o valor da frequência da rede e da amplitude da tensão próximos aos seus
valores nominais [Rocabert et al. 2012].

Os CFRs podem ser representados como uma fonte de tensão CA ideal com uma
baixa impedância de saı́da. Eles entregam referência de tensão com uma dada ampli-
tude V ∗ e frequência ω∗ para uma rede local utilizando uma malha de controle adequada
[Rocabert et al. 2012].

3.2. Conversores Formadores de Rede - CFR

Os conversores podem ser controlados de várias maneiras para que executem diferentes
funções dentro das microrredes. Alguns não podem operar em redes isoladas, desconec-
tadas da rede. Portanto, existem os conversores apropriados para tal função. Esses são
os formadores de rede e normalmente são associados a um sistema de armazenamento
de energia. Seu objetivo é fornecer uma referência de tensão à microrrede, para que de-
mais conversores continuem fornecendo energia independentemente da presença da rede
principal [Gonzatti et al. 2014].
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Como dito em [Rocabert et al. 2012], este conversor é controlado como fonte de
tensão ideal e baixa impedância de saı́da. O conversor é responsável por criar uma re-
ferência de tensão U∗, com frequência e amplitude de regulação da microrrede, no mo-
mento em que a rede principal estiver desligada e a microrrede estiver trabalhando no
modo ilhado. Considerando V ∗ como referência de amplitude de tensão e a frequência
como ω∗, os autores apresentam a representação deste conversor como fonte de tensão da
seguinte maneira, conforme Figura 2.

Figura 2. Conversor formador de rede como fonte de tensão.

O CFR é responsável por manter a tensão da microrrede, um exemplo de um
conversor que forma uma rede pode ser um no-break em espera [Rocabert et al. 2012],
sendo capaz de realizar a alteração dos modos conectado e ilhado de forma estável e sem
falhas, sempre que a rede principal estiver desconectada. Ele deve ser capaz de realizar
a detecção de falhas na rede, realizar comandos de sincronização, conexão e desconexão
da rede [Dong et al. 2012].

3.3. Topologias de Conversores Eletrônicos

Os conversores eletrônicos conectados na rede ou não, seja para qualquer fonte de
geração distribuı́da que esteja alimentando-os, podem ser construı́dos com diversas
configurações.A utilização de determinada configuração, deve ser adequada ao projeto
em que está sendo desenvolvido.

De acordo com a expansão das redes elétricas, a importância da utilização,
configuração e o número de conversores de energia têm aumentado. [Esashika et al. 2019]
em seu trabalho apresenta três tipos de topologias de conversores, as trifásicas CA, as mo-
nofásicas CA e as de fornecimento CC. A escolha de tal topologia é feita conforme a faixa
de potência desejada ou por sua aplicação.

Para uma aplicação em baixa potência, conforme baseia-se este trabalho, a topo-
logia monofásica é bastante adequada. A configuração mais utilizada neste sistema é a
ponte H ou ponte completa monofásica [Guimarães 2019]. A Figura 3 ilustra a topologia
utilizada de um conversor monofásico em ponte H.
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Figura 3. Topologia de um conversor monofásico em ponte H com filtro LCL.

Na literatura existem muitos artigos que tratam dos inversores trifásicos se com-
parado com os monofásicos, contudo, atualmente a configuração de ponte completa
monofásica vem sendo bastante estudada também para diversas contribuições. Em
[Tina and Celsa 2015] é apresentado um estudo completo, em ambiente simulado, de um
inversor monofásico em ponte H conectado à rede, por meio de uma fonte que provém de
um sistema fotovoltáico, e utilização do controle orientado a tensão para controle do fluxo
de potência a partir da Transformada de Park. [Ananna et al. 2015] apresenta em seu tra-
balho um inversor CC-CA monofásico em ponte H, de baixa distorção e baixo ruı́do com
a implementação de um filtro LCL, aplicado à um sistema de microrrede residencial. Em
[Guimarães 2019], para a mesma topologia monofásica, é realizado um projeto simulado
e prático de um conversor formador de rede, trabalhando em modo ilhado, por meio do
controle preditivo baseado em modelo com conjunto de controle finito para criar uma re-
ferência de tensão. Independente da configuração escolhida, a utilização de um filtro na
saı́da do conversor é essencial, e será este o assunto tratado no tópico a seguir.

3.4. Filtros de Saı́da para Conversores CC-CA

A forma de onda da tensão de saı́da de um conversor CC-CA (inversor) ideal, como já
prescrito, deve ser senoidal. Na prática, porém, ela não é senoidal e possui harmônicos.
Por meio de técnicas de chaveamento, com a disponibilidade de dispositivos semicondu-
tores de potência de alta velocidade, e também por meio de filtros passivos, os conteúdos
harmônicos da tensão de saı́da podem ser significativamente minimizados [Rashid 1999].

Um conversor para se conectar à rede elétrica ou se já estiver conectado a ela,
deve cumprir vários padrões que definem parâmetros de qualidade de energia. Um desses
parâmetros trata-se da Distorção Harmônica Total (DHT). Portanto, algumas topologias
de filtros passivos são utilizados na saı́da do inversor para reduzir a DHT e consequente-
mente melhorar a qualidade da tensão gerada.

Os filtros L (indutivo), LC (indutivo-capacitivo) e LCL (indutivo-capacitivo-
indutivo) são geralmente usados em aplicações com inversores. A escolha da topologia
de filtro mais adequada depende da aplicação do conversor. Os filtros L e LCL são ge-
ralmente usados para conversores que possuem controle de corrente e os filtros LC são
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usados para sistemas que requerem controle de tensão [Nardi et al. 2015].

O filtro indutivo (L) possui uma atenuação de -20 dB/dec após a frequência de
corte e, devido à simplicidade de controle e implementação, esse filtro é amplamente
utilizado em conversores alimentadores de rede. Devido à sua atenuação de -20 dB/dec,
este filtro deve ser utilizado em conversores com alta frequência de chaveamento para
fornecer uma boa atenuação das distorções harmônicas, principalmente para redes com
alta impedância [Gabe et al. 2009].

O filtro LC, por sua vez, possui uma atenuação de -40 dB/dec após a frequência
de corte, e é indicado para sistemas que precisam de uma boa regulação de tensão sob
diferentes cargas [Kim and Sul 2009]. No entanto, o uso de filtro LC pode causar alguns
problemas referentes a ressonância entre o indutor e o capacitor [Nardi et al. 2015].

Por fim, o filtro LCL é um filtro de terceira ordem, composto por dois indutores
e um capacitor. Possui atenuação de -60 dB/dec após a frequência de corte. Este filtro
fornece baixa ondulação de corrente no indutor do lado da rede e boa atenuação harmônica
para pequenos valores de indutância e capacitância [Liserre et al. 2005].

O uso desta última topologia é indicado para o conversores eletrônicos conec-
tado à rede, devido à sua boa taxa de atenuação da distorção harmônica de corrente
[Massing et al. 2012]. Ao se comparado com o filtro L, o filtro LCL possui melhor ca-
pacidade de atenuação de harmônicos de alta ordem e melhores caracterı́sticas dinâmicas
[Bao et al. 2014, Jia et al. 2014]. Além disso, o filtro LCL oferece bons resultados em
conversores de alta potência, onde a frequência de comutação é limitada devido a per-
das [Gabe et al. 2009]. A Figura 4 apresenta a configuração do filtro LCL utilizado neste
trabalho.

Figura 4. Filtro LCL equivalente a configuração da topologia monofásica.

Um dos pontos negativos ao se utilizar um filtro LCL no controle de um inver-
sor, se trata da ressonância inerente a este tipo de filtro. Ela pode piorar o desempe-
nho do sistema devido ao aumento da distorção da corrente de linha causada pela res-
sonância [Ferreira et al. 2018], e por conseguinte levar o sistema de controle à instabi-
lidade. Portanto, estas ressonâncias precisam ser devidamente amortecidas, o que pode
ser feito utilizando-se técnicas ativas ou passivas. As principais técnicas utilizadas e ade-
quadas a este projeto são as técnicas ativas de amortecimento de ressonância, que obtidas
por meio de pesquisas realizadas, se baseiam em conceitos de resistência virtual e filtros
[Dannehl et al. 2010].
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4. Metodologia de Projeto do Conversor
Para dimensionamento dos componentes e desenvolvimento dos circuitos eletrônicos, o
conversor foi baseado nas caracterı́sticas da Tabela 1.

Tabela 1. Caracterı́sticas do conversor

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO CONVERSOR
Potência Nominal de Projeto 500 VA
Tensão de Entrada 400 V
Tensão Nominal de Saı́da 127 - 220 V
Corrente Nominal de Saı́da 2,3 - 3,9 A
Indutor (L1) do Filtro do Filtro de Saı́da 2,1 mH
Resistência Interna do Indutor (L1) 0,12 Ω
Indutor (L2) do Filtro do Filtro de Saı́da 340 uH
Resistência Interna do Indutor (L2) 0,05 Ω
Capacitor do Filtro do Filtro de Saı́da 20 uF

O conversor formador de rede, é desenvolvido sob uma única placa principal como
um sistema de um único estágio, possui um filtro LCL de saı́da e um sistema de filtragem
de ruı́dos da rede, utilização de relés de proteção no PCC como ponto de conexão entre
microrrede e rede principal e também entre microrrede e cargas. Além de possuir pe-
riféricos, como sensores de corrente e tensão, driver’s de potência, sistemas de proteção
como fusı́veis e optoacopladores de isolamento, pontos de testes, reguladores de tensão e
indicadores de funcionamento (led’s).

O projeto da placa principal, é baseado no Single phase inverter develoopment kit
with voltage source and grid connected modes, desenvolvido pela Texas Instruments R©
[TEXAS 2016], com as devidas alterações para que atendesse as aplicações deste traba-
lho.

4.1. Placa Principal

A placa principal se trata do conjunto de todos os circuitos eletrônicos na construção do
conversor, ou seja, é o próprio conversor formador de rede. Ele é composto por chaves
IGBT’s, filtros, bornes de entrada para os periféricos, led’s indicativos de funcionamento,
circuitos de proteção e as entradas e saı́das de tensão da rede e cargas, assim como conec-
tores de entrada para o microcontrolador DSP, que pode ser removido quando desejado.

A Figura 5 apresenta um esquemático do sistema completo que é tomado como
base para o desenvolvimento da placa principal. E na sequência, é apresentado cada parte
da placa de forma mais detalhada para melhor identificação dos componentes que contém
na mesma.
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Figura 5. Esquemático do sistema completo

4.1.1. Circuito de Potência

No circuito de potência, será mostrado e descrito sobre o barramento CC, inversor em
Ponte H e filtro de saı́da. A Figura 6 ilustra a localização dos mesmos.

Figura 6. Placa principal - Barramento CC, IGBT’s e filtro de saı́da do inversor.

• Barramento CC - O barramento neste caso será composto por uma fonte de
tensão CC. O circuito do conversor eletrônico está projetado para receber uma
tensão máxima de entrada de até 400 V. Desta forma, a entrada da placa principal
é dada por um borne, no qual recebe a tensão desta fonte, que ao passar por um
fusı́vel de proteção, a tensão é direcionada à um tratamento do sinal por capacito-
res em paralelo. E nestes capacitores a tensão está armazenada no valor da tensão
de entrada e retificada, e em seguida, o sinal CC de forma mais limpa e adequada
segue para as chaves do inversor.

• IGBT’s - Conforme descrição da topologia deste conversor, é necessário que
haja 4 chaves em um conversor monofásico em ponte H. Portanto, o sistema
de chaveamento da placa principal utiliza 4 IGBT’s. Em conjunto a estas cha-
ves, são utilizados diodos de roda livre e dissipadores. Algumas caracterı́sticas
dos IGBT’s seguem como sendo do tipo IGP20N65H5, 650V de tensão coletor-
emissor (Vce), 20A de corrente no coletor (Ic). Os Diodos utilizados se especificam
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como C4D08120A, possuem uma tensão reversa (Vrev) de 1200 V, tensão direta
(Vd) igual a 1,8 V e corrente direta (Vd) de 7,5 A. A função destas chaves é fazer
com que a tensão de entrada, do barramento CC, seja convertida e devidamente
controlada em uma tensão CA conforme aplicação.

• Filtro de Saı́da do Inversor - O filtro de saı́da é um filtro do tipo LCL. A entrada
deste filtro é conectada da saı́da das chaves do inversor. No presente trabalho,
o filtro é composto primeiramente por uma sequência de 4 indutores em série
de 700 uH, para que seja possı́vel que estes valores sejam ajustados conforme
aplicação. Estes são indutores do tipo toroidal da Würth Electronik e cada um
destes indutores possuem uma corrente nominal associada de 5,1 A. Em seguida,
o filtro possui 4 capacitores em paralelo (3,3 uF; 3,3 uF; 6,8 uF; 20 uF), para
que desta forma também seja possı́vel reajustar o valor de capacitância do filtro
de saı́da conforme aplicação. Ambos os capacitores de 3,3 uF e o capacitor de
6,8 uF são da Würth Electronik, com tensão nominal de 310 V (AC), enquanto
que o capacitor de 20 uF é da marca EPCOS e suporta também uma tensão de
310 V (AC). Por fim, possui um último indutor neste filtro, com valor de 340
uH, finalizando o filtro LCL. Este último é um indutor toroidal da marca Würth
Electronik e possui uma corrente nominal de 15 A.

4.1.2. Optoacopladores e Driver

Nesta etapa é apresentada a localização do DSP, das conexões dos 2 Driver’s utiliza-
dos para controle dos IGBT’s e os Optoacopladores na placa principal e suas respectivas
descrições. Estes dispositivos são como periféricos da placa, portando somente os co-
nectores destes estão presentes na placa principal. A Figura 7 ilustra a localização dos
mesmos.

Figura 7. Placa principal - Driver’s e optoacoladores.

• Processador Digital de Sinais (DSP) - O controle do conversor e também de
toda o sistema da placa principal é realizado por um DSP (Digital Signal Pro-
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cessor). É utilizado um Kit de desenvolvimento da Texas Instruments R© denomi-
nado LAUNCHXL-F28379D. A escolha deste se dá pelo fato da sua boa execução
com sistemas mais robustos por aplicação em eletrônica de potência, e seu bom
desempenho relacionado a cálculos mais complexos. Neste projeto, o DSP é o
responsável por receber os dados das aquisições realizadas pelos sensores, pro-
cessá-los e enviar dados correspondentes aos dispositivos de saı́da.

• Optoacopladores - Optoacoplador é um dispositivo eletrônico que permite isolar
partes em um circuito eletrônico. No interior do encapsulamento deste dispositivo
possui um led emissor de luz UV e um fototransistor, portanto, faz com que este
isolamento aconteça por meio ótico. O optoacoplador utilizado foi o 6N137.
Foram desenvolvidas duas placas que contém 2 optoacopladores por placa. Esses
optoacopladores são utilizados para isolar a comunicação do sinal de saı́da pwm
do DSP, que neste caso são 4 sinais de saı́da pwm, com a parte de potência rela-
cionada as chaves IGBT’s. O posicionamento para as funções destas placas, são
localizadas entre as portas de saı́da pwm e os driver’s dos IGBT’s. Portanto, a
comunicação pwm acontece normalmente entre os lados do optoacoplador, porém
agora, o DSP fica protegido caso aconteça alguma tensão reversa que poderia
causar algum dano ao microcontrolador. A Figura 8 ilustra as perspectivas em
visualização 2D e visualização 3D da placa criada para os optoacopladores.

Figura 8. PCB dos optoacopladores. a) Perspectiva 2D; b) Perspectiva 3D

• Driver - A maioria das aplicações dos IGBT’s envolvem altas correntes, onde es-
tes componentes possuem uma alta impedância de entrada, mesmo assim é um
componente de fácil acionamento. Um dispositivo essencial para realizar o acio-
namento de um IGBT é o driver. Um driver é utilizado para disparo de MOSFET’s
IGBT’s. Ele deve ficar posicionado entre o circuito de controle e o de potência.
Sua função é amplificar os nı́veis de tensão e corrente que provém do microcon-
trolador. O Driver utilizado neste projeto é um TIDA-01159. Este é baseado em
um driver de porta isolada UCC24520 da Texas Instruments R©, com capacidade
de acionamento de chaves como os IGBT’s. Esta placa por possuir terras diferen-
tes, causa também proteção de isolamento no sistema [TEXAS 2016]. Por esta
placa ser um dispositivo de meia ponte, no projeto são utilizados 2 driver’s para
acionamento dos 4 IGBT’s, e eles ficam posicionados entre os optoacopladores
e os IGBT’s. A Figura 9 ilustra o driver TIDA-01159 da Texas Instruments R©
utilizando neste projeto.
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Figura 9. PCB do driver. a) Perspectiva 2D; b) Perspectiva 3D

Cada driver precisa receber 2 sinais de PWM. Portanto, o DSP envia 4 sinais de
PWM, onde 2 sinais passam pela primeira placa de optoacopladores e os outros
2 sinais passam pela segunda placa de optoacopladores, por fim chegando os 4
sinais aos driver’s. Ao receber estes sinais, os driver’s realizam os acionamentos
das chaves conforme o controle desejado.

4.1.3. Sesnsores

Esta etapa apresenta os sensores utilizados na placa principal. São utilizados 2 sensores
de tensão e 2 sensores de corrente. A Figura 10 ilustra a localização dos mesmos.

Figura 10. Placa principal - Sensores.

Seja para os sensores de corrente quanto para os sensores de tensão, existem o
chamado sistema de condicionamento de sinal. Este é um circuito eletrônico que condici-
ona, ou melhor, ele é capaz de deixar de forma mais adequada e compatı́vel a leitura dos
sinais dos sensores para o DSP.
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• Sensores Hall de Corrente - Os sensores de corrente utilizados neste projeto é
do tipo LTSR 6-NP. Este é um sensor da fabricante LEM (Life Energy Motion),
cuja tensão de alimentação é 5V e a corrente nominal no lado primário deve ser
até 6A rms. Foram utilizados 2 destes, sendo 1 localizado na saı́da do filtro LCL
da saı́da do inversor, para que seja possı́vel medir a corrente de saı́da no filtro. E
um segundo deste mesmo sensor localizado posterior aos relés de conexão com
as cargas. Ambos os sistemas de condicionamento estão já adicionados a própria
placa principal, portanto todo o sensor com o condicionamento já se insere à placa,
e não se considera um periférico como é o caso dos sensores de tensão. A decisão
de deixar o sistema de condicionamento e os sensores de corrente já inseridos
na placa principal, se deu ao fato de que, como estes sensores precisam estar em
série à corrente do circuito, é mais adequado colocá-los fixos a placa ao ser um
periférico. E também para melhor permitir a transmissão de dados do sistema de
condicionamento para o DSP por meio de trilhas, ao invés de conexões externas.

• Sensores de tensão - Na placa principal são deixados apenas os conectores para
que seja possı́vel inserir os sensores de tensão, considerando periféricos. São utili-
zados 2 sensores de tensão, e ambos são sensores do tipo divisores resistivos, onde
o circuito é composto por resistores, capacitores e amplificadores operacionais. O
Sensor de Tensão 1 da Figura 10 mede a tensão da saı́da do filtro de saı́da LCL
do inversor. O sensor de Tensão 2 da Figura 10 mede a tensão da rede na qual o
conversor vai fazer a conexão e desconexão ao realizar o modo de transição.

4.1.4. Relés e Led’s Indicadores

Por fim, nesta etapa são apresentados os relés para conexões e os led’s indicadores, como
na Figura 11.

Figura 11. Placa principal - Relés de conexão e led’s indicativos.
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• Relés - Na placa se encontra 2 pares de relés. O primeiro par, considerado na
Figura 11 como Relés 1, é conectado logo na saı́da do filtro LCL do inversor.
Quando estes estiverem com contato fechado, o inversor é capaz de se conectar
às cargas. O segundo par, considerado na Figura 11 como Relés 2, é conectado
próximo à entrada da tensão da rede, com a qual o conversor faz a conexão e desco-
nexão ao realizar os modos de transição. Ou seja, o segundo par de relés controla
a capacidade do inversor de se conectar e desconectar à rede. No esquemático da
Figura 5 é possı́vel observar os posicionamentos dos relés.

• Led’s Indicadores - Led’s são dispositivos de emissão de luz, que são utilizados
no trabalho como sinalizadores de avisos. Na própria placa principal encontra-se
escrito a função de cada led, como led’s indicadores de modo de operação, sendo
eles: ilhado, conectado à rede ou em transição entre modos. Os leds inferiores
indicam se há conexão com cargas ou não.

5. Conclusões
Este artigo apresentou um contexto teórico sobre a classificação de conversores
eletrônicos, topologias e filtros de saı́da para conversores. Este contexto inicial foi
necessário para compreender a metodologia de desenvolvimento do projeto da placa
eletrônica do conversor, a qual foi apresentado na sequência. A descrição do projeto
ilustra e descreve cada etapa separadamente do projeto criado, para que posteriormente
tenha a possibilidade de utilização deste conversor eletrônico junto a algoritmos de con-
trole que são necessários para realizar a conexão e desconexão do conversor com a rede
elétrica.
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Introdução: Em tempos outrora poucos autores se preocuparam em legitimar o lugar 

em que a criança ocupava na sociedade, de tal maneira que o mundo infantil era visto 

como um “entre-lugar”, um “vir-a-ser” adulto. Considerada como meros seres 

biológicos, ao atingirem certa idade elas eram inseridas no trabalho, na guerra e nos 

rituais cotidianos, sendo integradas à adultez precoce. Nesse trabalho assumimos que 

essa percepção não condiz com os estudos contemporâneos sobre a infância, ao passo 

que consideramos que o olhar da sociologia da infância tem contribuído com essas 

transformações. Objetivo: Elaborar uma proposta de organização do trabalho didático-

pedagógico na Educação Física da Educação Infantil, envolvendo aspectos curriculares. 

Metodologia: A pesquisa é apresentada em caráter qualitativo e natureza aplicada, tendo 

como método a pesquisa bibliográfica – Estado do Conhecimento por meio do Estudo de 

Revisão Sistemática. Foi realizado um mapeamento das produções acadêmicas referentes 

ao mote, em especial, em dissertações e teses do último decênio. Resultados: Após o 

levantamento, foi possível encontrar lacunas quanto ao mote. Uma vez que quando a 

temática dos jogos e brincadeiras apareceram em algumas pesquisas, isso aconteceu de 

forma instrumentalizada ou subsidiada pelo viés desenvolvimentista. Isso reforça a 

relevância da nossa pesquisa, uma vez que surge a possibilidade de preencher essa quase 

ausência de propostas estruturadas e que auxiliem, ou ao menos, provoquem os 

professores a pensarem criticamente suas aulas. Considerações Finais: Esta pesquisa se 

encontra em elaboração, sendo a estrutura de uma dissertação de mestrado em Educação 

pela Universidade Federal de Lavras com finalização prevista para Dezembro de 2020. 

Ao ser finalizada espera-se que possa subsidiar o fazer pedagógico de professores 

atuantes, por meio de uma produção de um livro referência ou de um documento 

orientador referente à especificidade da Educação Física na Educação Infantil.  
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Link para o pitch: https://youtu.be/lHa8_S-DlI0 

As reações multicomponente (RMCs) envolvem a combinação de três ou mais reagentes 

em um único recipiente de modo a se obter um produto que contenha todos ou a maior 

parte dos átomos envolvidos na reação. As sínteses convencionais necessitam de um 

grande número de etapas, como a extração e purificação em cada estágio da reação até a 

obtenção do produto final, o que pode ocasionar perda de rendimento e uma maior 

produção de resíduos. A crescente preocupação ambiental e a necessidade de tornar os 

processos químicos menos agressivos ao meio ambiente, fazem as RMCs entrarem em 

foco, pois são feitas em uma única etapa, com metodologia simplificada, gerando menor 

quantidade de resíduos. No contexto da Green Chemistry, o desenvolvimento de 

sínteses orgânicas através de RMCs, se tornou uma área de pesquisa de grande interesse, 

neste processo existe uma grande economia atômica e eficiência. No entanto, algumas 

desvantagens podem ser listadas, como um grande tempo de reação e o uso de solventes 

orgânicos em excesso. A fim de solucionar estes problemas, a utilização de 

nanocatalisadores heterogêneos pode ser incorporada na metodologia. Recentemente os 

óxidos de ferro magnéticos têm sido de grande interesse na síntese orgânica. Suas 

características paramagnéticas e insolubilidade permitem sua fácil recuperação do meio 

reacional. As nanopartículas de magnetita são menos tóxicas quando comparadas a 

outros catalisadores, e possuem boa eficiência catalítica. A execução de RMCs em meio 

sem solvente com catalisadores de fácil recuperação para obtenção de produtos com 

muitas possibilidades de aplicação e em condições cada vez menos prejudiciais ao meio 

ambiente é uma área de pesquisa Green Chemistry em grande potencial. O objetivo 

deste projeto é avaliar o rendimento na síntese de derivados hexaidroquinolinicos, 

utilizando um catalisador heterogêneo. Para isso, uma mistura de diferentes aldeídos 

aromáticos (1 mmol), dimedone (1 mmol), acetoacetato de etila (1 mmol), acetato de 

amônio (1,5 mmol) serão agitadas por 20 minutos à diferentes concentrações de Fe3O4. 

Após o término da reação, o produto resultante será dissolvido e recristalizado em 

etanol a quente. O catalisador será magneticamente isolado e lavado diversas vezes para 

nova utilização. Os rendimentos de todas as reações serão comparados e avaliados em 

função da capacidade de catálise do material. 
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Com a popularização do uso da internet, a quantidade de dados disponı́vel online
cresce a cada dia. Aliado a esse crescimento, as técnicas de mineração de dados têm ga-
nhado cada dia mais relevância seja no meio acadêmico ou comercial. Em contraponto a
essa realidade, a necessidade de se manter sigilosa toda e qualquer informação à respeito
dos usuários de redes sociais requer que o mı́nimo de dados pessoais trafegue de forma
livre pela rede. Segundo [Perrin et al. 2018], vazamentos de dados como o da Cambridge
Analytica1, explicitam os perigos e os cuidados que grandes detentoras de dados têm
em sua responsabilidade. Com o enrijecimento das polı́ticas de privacidade, a área de
mineração da web tende a sofrer um profundo impacto, visto que a falta de informações
impacta diretamente nas tarefas de descoberta de conhecimento através de dados. Para
contornar essa questão, pesquisas têm sido feitas para se inferir informações do autor a
partir do seu texto. Essa tarefa de predizer informações demográficas do autor, deno-
minada Caracterização Autoral Author Profiling, é de extrema importância para as mais
variadas áreas de conhecimento [Rangel et al. 2013]. Apesar de suma importância e larga
expansão atualmente, pode-se notar algumas limitações na pesquisa de Caracterização
Autoral. Segundo [Hsieh et al. 2018], há uma deficiência em trabalhos na literatura em
idiomas que não sejam o inglês. Desse modo, o presente trabalho tem como finalidade
propor técnicas e modelos computacionais para predizer idade e gênero de um autor a
partir de seu texto. As técnicas propostas serão avaliadas a partir de textos em português.
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Devido à elevada degradação ambiental provocada pela construção civil, é 

notória a preocupação em encontrar materiais alternativos neste setor, a fim de poupar 

recursos naturais e evitar a deposição de resíduos no meio ambiente. Desta maneira, o 

objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica da utilização de resíduos 

provenientes da fabricação de vidro temperado como componente substitutivo do 

agregado graúdo em concretos. As substituições em massa da brita pelo vidro temperado 

seguiram as proporções de 0, 10, 20, 50, 70 e 100% para todos os ensaios 

compreendidos neste estudo. Foi analisada a granulometria do resíduo de vidro 

temperado rompido, a consistência do concreto em estado fresco e no estado 

endurecido, testou-se a massa específica do concreto úmido e a resistência a compressão 

do concreto com 28 dias. A granulometria do vidro temperado se equiparou a da brita, 

enquanto a consistência do concreto diminuiu com o aumento da substituição da brita 

pelo resíduo de vidro temperado, proporcionando um concreto mais trabalhável. Já os 

resultados de massa específica do concreto úmido e a resistência a compressão, não 

apresentaram variações significativas em relação a um concreto convencional a partir 

dos diferentes tratamentos estudados. Portanto, a utilização deste resíduo como 

agregado na fabricação de concreto alcançou resultados positivos, tanto técnicos quanto 

ecológicos. Porém, sua execução ainda precisa ser mais bem estudada, sendo indicado, a 

priori, apenas para fins não estruturais. 
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 Os miRNAs desempenham um papel importante na regulação da expressão 

gênica em resposta a diferentes condições de estresses, como frio, calor, seca e sal; que 

estão diretamente relacionados com o ciclo de vida das plantas, interferindo no seu 

crescimento e na produtividade. O dendê (Elaeis guineensis Jacq.) apresenta grande 

importância econômica, por ser uma das fontes principais de óleo vegetal. Entretanto 

90% da produção brasileira desta cultura está localizada em região amazônica, região na 

qual apresente restrições ambientais impostas ao uso da floresta dificultando a logística 

de escoar a produção para os principais centros industriais. A expansão das plantações 

para regiões alternativas pode enfrentar desafios devido a estresses abióticos, como sal e 

seca. A ampla compreensão das funções dos miRNAs possibilita analisar mecanismos 

moleculares e desenvolver intervenções exógenas para modular a expressão genica, além 

de disponibilizar informações sobre eventos evolutivos envolvidos no surgimento de 

plantas adaptadas ao estresse salino. Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar 

analises abrangentes de miRNA para caracterização da sua população presente no 

dendezeiro exposto a um alto nível de estresse salino. Para isso, plantas de dendezeiro 

foram submetidas ao estresse salino por 12 dias em concentrações de 0,0 e 2,0 g de NaCl 

/ 100 g de substrato. As folhas foram então coletadas, seguida da extração de RNA 

utilizando kit Qiagen RNeasy® Plant Mini (QIAGEN, CA, EUA) e submetido a análise 

de sequenciamento de smallRNA. Foram identificados um total de 89 miRNAs, dos 

quais 72 são diferencialmente expressos. Além disso, 62 são conhecidos e pertencente a 

33 famílias distintas e já relatados em estudos anteriores.  Estes  resultados irão viabilizar 

a prospecção dos genes-alvos dos miRNAs identificados e caracterização dos  

diferencialmente expressos, o que  fornecerá evidencias para o possível envolvimento de 

miRNAs no processo de resposta a salinidade.  
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 Os nucleopoliedrovirus do grupo dos baculovírus (Bv) são o maior grupo de vírus 

entomopatogênicos e possuem vírions encapsulados em uma matriz proteica de poliedrina, 

denominados corpos de inclusão poliédrica (pib). Desse modo, a extração do seu DNA em 

alta concentração e íntegro pode ser um desafio. O objetivo deste trabalho foi selecionar a 

melhor metodologia de extração de DNA genômico do Bv. O experimento foi conduzido na 

Embrapa Milho e Sorgo. Foram selecionados dois isolados de Baculovirus spodoptera 

(SfMNVP), 6 NR e 19, sendo estes multiplicados in vivo. Os pib’s foram purificados por 

gradientes de sacarose e padronizados em 1 x 10
9
 pib/mL. Foram testadas quatro 

metodologias de extração, sendo, o protocolo de O’Reilly et al. (1992), PureLink
TM

 Viral 

RNA/DNA Mini Kit (Invitrogen®: 12280050), Quick-DNA
TM 

Viral Kit (Zymo Research®: 

D3015) e QIAamp® vírus kit (Qiagen®: 57704). Os DNA’s foram quantificados em 

espectrofotômetro, obtendo para O’Reilly et al. (1992) 40 e 35 ng/uL, PureLink
TM 

13,5 e 

48,3 ng/uL, Quick-DNA
TM

 45,8 e 12,3 ng/uL e QIAamp® 107,3 e 185,5 ng/uL, para o Iso. 

6 NR e Iso. 19, respectivamente. Para a análise de integridade foi realizada Eletroforese em 

gel de agarose 1%. Apesar do QIAamp® apresentar maiores concentrações, ocorreu 

degradação do DNA de ambos os isolados, assim como PureLink
TM

. O Quick-DNA
TM 

apresentou as bandas de interesse no gel, no entanto, também ocorreu degradação. O 

O’Reilly et al. (1992) apresentou boa concentração e integridade de ambos os isolados. 

Portanto, os resultados sugerem que o protocolo de O’Reilly et al. (1992) ainda permanece 

como a melhor metodologia para obtenção do DNA genômico de Bv.  
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O marmoreio é de extrema importância para a qualidade da carne, podendo melhorar o 

sabor, a maciez e a suculência. Por isso, se faz necessário o uso de dietas mais densas 

energeticamente no período de terminação, para que haja maior deposição de gordura 

intramuscular. Com a hipótese de que o uso de silagem de espigas (snaplage) pode 

melhorar a qualidade da carne de animais em terminação, objetivou-se com esse estudo, 

avaliar a qualidade da carne, em dois tempos de maturação, de bovinos de corte 

terminados em confinamento e que foram alimentados com dietas contendo diferentes 

proporções de snaplage. Setenta e dois tourinhos Nelore, com idade média de 24 meses 

e peso vivo médio inicial de 400 kg, foram distribuídos em um delineamento inteiramente 

casualizado, em 24 baias com 3 tratamentos: controle, snaplage + milho grão moído e 

snaplage. O período experimental foi de 84 dias de duração, precedido de um período de 

adaptação de 15 dias. Após os 84 dias de confinamento os animais foram abatidos em 

frigorífico comercial, onde amostras do músculo longissimus dorsi foram coletadas da 

meia-carcaça esquerda a partir da 13ª costela, em direção cranial para as análises de 

composição química da carne. Foram coletados quatro bifes de 2,54 cm de espessura por 

animal e, posteriormente, identificados e embalados à vácuo para análises de qualidade 

da carne em dois tempos de maturação (0 e 14 dias post mortem), em temperatura de 1 

°C. Os tratamentos com snaplage não tiveram efeito sobre a composição química da carne 

(P > 0,1) e nem tampouco sobre os índices de qualidade de carne (P > 0,1). Porém, houve 

diferença significativa nos índices de qualidade da carne de acordo com o tempo de 

maturação. Aos 14 dias o pH, a perda de peso por cozimento e os índices de cor L* e b* 

aumentaram (P < 0,05), enquanto que o índice de cor a* e a força de cisalhamento 

diminuíram (P < 0,05). Sendo assim, o snaplage tem potencial como substituto às outras 

fontes de fibra e amido nas dietas de terminação, visto que não altera os parâmetros de 

composição e qualidade da carne.  

Link vídeo: https://youtu.be/m6pfZV6LyIQ 
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Link para o pitich: https://youtu.be/PHrv1qirXRc 

 

Os hábitos alimentares são edificados ao longo da vida e abrangem práticas e crenças 

estabelecidas pela sociedade, grupos ou indivíduos, sendo essencial conhecê-los para a 

elaboração de ações e intervenções com ênfase no cuidado nutricional. Durante a gestação, 

são inúmeras as mudanças que permeiam a vida da mulher, o que torna este um período 

singular. Com a crescente mudança a nível mundial nos padrões alimentares, a avaliação e o 

monitoramento da adesão à dieta de acordo com recomendações nutricionais ou em critérios 

conceituais de alimentação saudável têm sido consideradas estratégias úteis para verificar a 

relação entre nutrientes, alimentos e desfechos de saúde. Nesse contexto, o objetivo do 

presente estudo é avaliar a relação entre determinantes maternos e qualidade da dieta. Trata-se 

de estudo transversal observacional conduzido entre mulheres grávidas residentes em Lavras–

MG. As características maternas foram avaliadas por meio de uma ficha de dados 

sociodemográficos e obstétricos. Para qualidade da dieta empregou-se o Índice de Qualidade 

da Dieta Adaptado para Gestantes (IQDAG).  A amostra final foi composta por 200 mulheres, 

sendo 148 mulheres assistidas pelo SUS e 56 pelo sistema particular. A média (DP) de idade 

das gestantes foi de 27 anos (6) e a maioria relatou viver com o companheiro (64,5%). Em 

relação à cor da pele, 45,05% das gestantes se autodeclararam pardas, 37% concluíram o 

ensino médio completo, 49,5% recebiam entre 1 a 2 salários mínimos e 62,5% não planejaram 

a gravidez. A idade gestacional média foi de 24 meses (± 9,98) e o IMC pré-gestacional 

médio foi 24,15 kg/m2 (± 6,14). A média da pontuação final do IQDAG foi de 62,32 (± 0,99). 

A hipótese do presente estudo é que a melhor qualidade da dieta estará associada a 

determinantes sociodemográficos e obstétricos. Após avaliação, análise e associações dos 

respectivos resultados poderão ser estabelecidas estratégias, ações e intervenções, com intuito 

de preconizar desfechos positivos para o público materno-infantil.  

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. 
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 Melhores qualidades das toras destinadas a produção de madeira serrada e 

laminada permitem maior aproveitamento da matéria-prima durante o processamento 

em indústrias madeireiras, fato que aumenta os rendimentos em madeira serrada e 

laminada. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade das toras de Eucalyptus 

grandis, visando seu processamento. Foram coletadas duas árvores de Eucalyptus 

grandis do plantio experimental da Universidade Federal de Lavras e foram seccionadas 

5 toras de cada árvore. Conforme Norma para Medição e Classificação de Toras de 

Madeiras Folhosas (IBDF, 1984) foram avaliados os parâmetros de qualidade das toras. 

Os valores médios de conicidade e de achatamento das toras foram, respectivamente, 

iguais a 0,75 cm/m e 95,8%. Todas as toras foram classificadas na classe superior de 

qualidade para os dois parâmetros. O valor médio de inclinação da grã foi igual a 

17,4%, sendo que duas toras foram igualmente classificadas na classe superior, na classe 

II e na classe III e quatro na classe IV. Para excentricidade da medula, as toras 

apresentaram valor médio igual a 4,6%, sendo que seis toras foram classificadas na 

classe superior e quatro na classe I. O valor médio de encurvamento foi de 1,7%, 

existente em apenas quatro toras e todas foram classificadas na classe superior de 

qualidade. Para rachadura de superfície as toras apresentaram valor médio igual a 15,5% 

e somente cinco toras apresentaram esse tipo de rachadura, sendo que cinco, três e duas 

toras foram classificadas nas classes superior, classe II e classe III, respectivamente. 

Para rachadura diametral uma tora foi classificada na classe II, duas na classe III e sete 

na classe IV. Concluiu-se que as toras de Eucalyptus grandis apresentaram boa 

qualidade para conicidade, achatamento, excentricidade da medula e encurvamento. 

Contudo, apresentaram qualidade inferior para as inclinação da grã, rachaduras 

diametrais e superficiais.  

Referências de bibliográficas 
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As atividades antrópicas realizadas em uma bacia hidrográfica, especialmente, aquelas 

que promovam alterações na superfície do solo, exercem grande influência na qualidade 

de suas águas. Dessa forma, objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade da água de 

nascentes por meio da aplicação do Índices de Qualidade de Água (IQA) bem como o 

efeito da sazonalidade sobre os valores do IQA. Foram monitoradas quatro nascentes 

localizadas na zona rural do município de Jacutinga-MG, onde foram coletadas 

amostras de água para análise no período de outubro de 2018 e julho de 2019. Foram 

realizadas as análises necessárias para o cálculo do IQA, que seguiu a metodologia 

proposta pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM, 2018). Para verificar o 

efeito da sazonalidade foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Foi observado que uma 

das nascentes apresentou água de qualidade média, enquanto que nas demais a água foi 

classificada como boa. Os valores de IQA não apresentaram variação sazonal durante o 

período de estudo. Conclui-se que, em sua maior parte, as nascentes monitoradas 

apresentam água de boa qualidade e que os valores do IQA não foram influenciados pela 

sazonalidade. 
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A qualidade do café é influenciada principalmente por três pilares, sendo eles: o 

ambiente de cultivo favorável, a pós-colheita adequada e o material genético promissor. 

Assim, objetivou-se com o trabalho avaliar a qualidade dos grãos de cultivares de café 

arábica resistentes à ferrugem do cafeeiro, por meio do processamento de pós-colheita 

despolpado. O ensaio foi implantado em março de 2015, no setor de cafeicultura da 

Universidade Federal de Lavras, Lavras - MG. Foram avaliadas 21 cultivares de café 

arábica, registradas pelos principais programas de melhoramento genético do país 

(EPAMIG, IAC, IAPAR e Fundação Procafé), sendo 19 delas resistentes e 2 suscetíveis 

à ferrugem. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três 

repetições, totalizando 63 parcelas experimentais, compostas por 10 plantas cada. Por 

ocasião da colheita em maio de 2020, foram selecionados 10 litros de frutos maduros de 

cada parcela. Essas amostras foram descascadas e despolpadas (desmucilagem biológica 

em água por 24 horas). Após este período, as amostras foram lavadas e direcionadas para 

secagem ao sol, em telas suspensas ao chão, com revolvimento constante, até atingirem 

11% de teor de água. Depois de secas, as amostras foram armazenadas por 30 dias em 

câmara fria para uniformização do teor de água nos grãos. Foi avaliada a porcentagem de 

grãos retidos nas peneiras de crivo chato 16 e acima e a qualidade da bebida, de acordo 

com o protocolo proposto pela Specialty Coffee Association – SCA. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (p<0,05) e as médias foram agrupadas pelo teste Scott-

Knott. Todas as cultivares propiciaram cafés com pontuações acima de 80 e, com isso, 

são considerados especiais pela SCA. Não foi observada diferença estatística significativa 

para qualidade sensorial, entretanto, vale mencionar que os cafés com pontuações acima 

de 85 são considerados com bebida excelente. Apenas as cultivares Arara e Catiguá MG2 

pertenceram a esta classe, apresentando 85,22 e 85,44 pontos, respectivamente. Quanto à 

peneira 16 e acima, foram formados três grupos, sendo o primeiro grupo composto por 

médias entre 66 e 78%, dentre elas a cultivar Arara com 75%. Conclui-se que a cultivar 

Arara condicionou uma bebida excelente, além de peneira elevada, evidenciando alto 

potencial para a produção de cafés com melhor qualidade e agregação de valor ao produto. 
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Durante o desdobro de toras em indústrias madeireiras busca-se minimizar os defeitos 

oriundos das tensões de crescimento, como deformações e rachaduras, uma vez que a 

qualidade da madeira serrada é importante para sua utilização. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a qualidade da madeira serrada de Eucalyptus grandis em dois 

métodos de desdobro. Duas árvores de Eucalyptus grandis do plantio experimental da 

Universidade Federal de Lavras e foram coletadas e seccionadas 5 toras de cada árvore. 

O material coletado foi direcionado para a Unidade Experimental de Desdobro e Secagem 

da Madeira da UFLA. Para seu processamento foram utilizados dois métodos de desdobro 

tangencial: paralelo ao eixo e o paralelo a casca. Foram confeccionadas tábuas de 25 mm 

de espessura. A classificação de qualidade da madeira serrada foi avaliada de acordo com 

a Norma para Classificação de Madeira Serrada de Folhosas (IBDF, 1983). Foram 

medidos os seguintes defeitos: encanoamento (mm/m), arqueamento (mm/m), 

encurvamento (mm/m) e rachaduras de topo (%). Verificou-se que as tábuas não 

apresentaram encanoamento. O maior número de tábuas com arqueamento foi observado 

no método paralelo ao eixo, em média de 6,5 mm/m, enquanto que a madeira serrada pelo 

método paralelo à casca produziu maior quantidade de tábuas com incidência de 

encurvamento, em média de 5,80 mm/m. O menor índice de rachadura de topo foi 

observado para o método paralelo ao eixo (9,7%) quando comparado ao paralelo à casca 

(45%). Conclui-se que das técnicas analisadas, a madeira serrada pelo método paralelo 

ao eixo foi melhor por apresentar menos incidências de defeitos nas tábuas.  
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Resumo. 

 

      O fator primordial de sucesso da semente está intrinsicamente ligado à sua qualidade 

sendo esta a associação de atributos físicos, genéticos, fisiológicos e sanitários. Assim, 

objetivou- se avaliar a qualidade fisiológica dos genitores e dos híbridos obtidos de dois 

programas de SRR (seleção recorrente recíproca da UFLA) AB e CD. Foram obtidos 

seis híbridos de cada programa de SRR, com os respectivos cruzamentos recíprocos. 

Após a colheita das sementes, foi realizado o teste de germinação. As sementes foram 

semeadas em papel Germitest®, umedecidas na quantidade equivalente a 2,5 seu peso 

seco, foram divididas em três repetições de 25 sementes, em seguida foram 

acondicionadas em B.O.D na temperatura de 25 ºC no Laboratório de Análise de 

Sementes (LAS-UFLA). No quarto e no sétimo dia após a instalação do teste, 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 SISVAR, sendo os efeitos avaliados pelo teste F e Scott 

Knott, ao nível de 5% de probabilidade. Obteve-se também o intervalo de confiança 

para diferença de duas médias com objetivo de testar o efeito recíproco ou efeito 

materno bem como da heterose. Verifica-se maior porcentagem de germinação de 

plântulas normais aos quatro dias dos híbridos 2DC, 4BA, 4AB, 1BA e 6BA. Não há 

efeito significativo para efeito materno quanto para a heterose média. Os híbridos do 

programa de SRR-AB apresentam heterose positiva (2,19%). Por seu turno, quando se 

avalia os híbridos do programa de SRR-CD a heterose é negativa (-3,41%). Estes 

resultados denotam o potencial dos ciclos seletivos seguidos da recombinaçao dos 

genótipos superiores possibilitando assim incrementos na qualidade fisiológica de 

sementes, embora, à seleção tenha sido priorizada para produtividade de grãos. 
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Introdução:A pandemia do COVID-19 expôs as desigualdades sociais, aumentando o 

risco de Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN). Objetivo:Descrever as ações para 

fortalecimento e qualificação da política municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) durante a pandemia. Métodos:Estudo descritivo, que trata das ações 

realizadas pelos Departamentos de Nutrição e Ciências da Computação, articulados 

com a sociedade civil, em apoio à gestão da política municipal de SAN em Lavras-

MG, durante a pandemia, integrado o projeto Alimentando Cidadania (CEP nº 

3.939.900) Resultados:Foi desenvolvido um aplicativo (Direito à Alimentação-Di@) 

para avaliação da IAN e gerenciamento do benefício alimentar (cesta) recebido pelas 

famílias. A realização de campanhas para arrecadação de alimentos, a elaboração de 

materiais educativos para famílias e profissionais da rede, e o apoio à estruturação do 

Banco de Alimentos e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar também 

integram as ações. Conclusão:As ações de caráter intersetoriais desenvolvidas, 

construídas a partir do diálogo com a sociedade, configura-se como uma resposta 

oportuna e eficaz à pandemia. 
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 O envelhecimento é uma técnica utilizada para agregação de valor a cachaça e 

outras bebidas; por meio do contato da cachaça com a madeira ocorrem reações que são 

responsáveis pela extração e formação de novos compostos que atribuem cor e aroma 

diferenciados à bebida. O carvalho é a madeira mais empregada para o envelhecimento, 

entretanto essa não é uma madeira nativa do Brasil acarretando um alto custo na sua 

obtenção. Os tonéis de carvalho passam geralmente por um processo de tosta, para 

melhorar a qualidade sensorial da bebida. O objetivo deste trabalho foi determinar a 

composição fenólica das cachaças envelhecidas nos tonéis de carvalho com diferentes 

níveis de tosta (s/tosta, fraca, média e forte). Foram adquiridos quatro tonéis em uma 

tanoaria com as especificações citadas, aonde foram acondicionadas amostras de 

cachaça pelo período de 1 ano. Após envelhecimento, retiraram-se alíquotas das 

amostras para avaliação e quantificação de compostos fenólicos totais pelo método de 

Follin-Ciocateau e por HPLC-DAD (12 compostos fenólicos individuais). Na 

quantificação de compostos fenólicos totais observou-se um aumento da concentração 

nas amostras a partir do aumento da intensidade da tosta, entretanto a cachaça 

envelhecida no tonel com tosta média apresentou a maior concentração de fenólicos 

(163,76 mg/L), resultado que corroborou com o encontrado no somatório dos fenólicos 

analisados por cromatografia liquida (36,43 mg/L). O processo de queima influencia na 

degradação da lignina e outras macromoléculas em compostos menores, que podem ser 

incorporados pela cachaça com maior facilidade. Foi observado que uma tosta forte não 

contribuiu no aumento de concentração de fenólicos na bebida em comparação a tosta 

média, o que pode estar associado ao aumento da temperatura na tosta forte. Dos 12 

compostos fenólicos analisados por HPLC-DAD, apenas o ácido vanílico não foi 

detectado em nenhuma amostra, o ácido gálico foi quantificado em todas as amostras, 

sendo que a amostra de cachaça envelhecida em tonel com tosta média apresentou a 

maior concentração deste composto (14,11 mg/L). Conclui-se que a intensidade de tosta 

realizada nos tonéis de madeira tem influência direta na quantidade de compostos 

fenólicos a serem incorporados na bebida; a alta intensidade da tosta pode prejudicar a 

extração destes compostos devido a degradação térmica. 

Palavras-chave: cachaça, compostos fenólicos, envelhecimento.  
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Os metais são elementos químicos encontrados na natureza que podem estar presentes na 

composição inorgânica de alimentos e bebidas. Estes podem ser absorvidos por meio da 

ingestão, inalação ou absorção dérmica e causar toxicidade em seres humanos e animais 

quando excedidas as doses recomendadas. Em bebidas fermento-destiladas, como a 

cachaça, a presença destes compostos pode ser oriunda de diversas fontes como 

equipamentos de produção, embalagens, revestimentos cerâmicos, tintas e soldas de ligas 

metálicas, entre outros. Desse modo, são estabelecidos limites pela legislação brasileira 

para os contaminantes Cobre (Cu), Chumbo (Pb) e Arsênio (As) presentes em cachaças. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a contaminação por metais em cachaças 

envelhecidas. Amostras de cachaça da mesma marca e envelhecidas em nove diferentes 

tipos de madeira foram coletadas em um estabelecimento comercial. As amostras foram 

conduzidas ao Laboratório de Análise de Qualidade de Aguardente (LAQA) para 

realização do preparo e posteriormente transferidas para o Laboratório de Análise Foliar 

(LAF), ambos pertencentes ao Departamento de Química (DQI) da Universidade Federal 

de Lavras (UFLA). A determinação dos metais cobre, chumbo e arsênio foi realizada por 

Espectroscopia de Absorção Atômica. As análises foram realizadas em triplicata e os 

resultados foram comparados com os limites descritos na legislação IN 13 de 29/06/2005 

MAPA Cu (5 mg.L-1); Pb (200 µg.L-1); As (100 µg.L-1). Os resultados encontrados para 

chumbo e arsênio foram inferiores aos limites de quantificação, apresentando-se dentro 

dos limites estabelecidos, já para o cobre, os resultados indicaram que houve uma elevada 

contaminação, na maioria das amostras, chegando ao valor de 9,62 mg.L-1. Essa 

contaminação, provavelmente, ocorreu na cadeia produtiva, especialmente na destilação 

aonde o cobre é empregado como material de confecção dos alambiques, aparelhos 

utilizados na destilação da cachaça. Como medida para redução da contaminação da 

cachaça com o cobre, podem ser aplicados procedimentos de Boas Práticas de Fabricação, 

como a higienização frequente dos alambiques, e uso de filtros de troca iônica, carvão 

ativado ou adsorventes naturais. Assim, as cachaças avaliadas não estão em conformidade 

com os parâmetros exigidos pela legislação para os limites de cobre estando inadequadas 

ao consumo. 

Palavras chave: Bebidas destiladas; Legislação; Segurança alimentar. 
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Os fungos têm demonstrado uma capacidade significativa de degradar uma variedade 

extraordinária de compostos orgânicos por meio de enzimas lignocelulolíticas e 

hidrolíticas.  O objetivo desse trabalho é quantificar proteínas totais pelo método de 

Bradford durante diferentes dias da fermentação solida do Pleurotus ostreatus. Cultivos 

comerciais de P. ostreatus foram obtidos e incubados por 28 dias, à 28 ± 2 °C. Foram 

retiradas amostras a cada sete dias para o preparo do extrato enzimático. Para o extrato, 

foi utilizado vinte gramas de substrato lignocelulósicos degradado pelo fungo com 150 

mL de solução tampão acetato de sódio (50 mM; pH 5,0), mantido em agitador orbital a 

180 rpm por duas horas à 25 ± 2 °C. O conteúdo foi filtrado com auxilio de gaze e o 

sobrenadante recuperado por centrifugação a 8000 rpm por 20 min à 4ºC. Os volumes 

obtidos em cada extração foram armazenados em frascos de vidro à 4°C. A quantificação 

de proteínas totais pelo método de Bradford, empregando albumina bovina como padrão, 

em Espectrofotômetro NanoDrop One Microvolume UV-Vis (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Massachusetts, EUA), à 595 nm, foi expresso em ug/mL. O experimento foi 

realizado em três repetições e em triplicata. No processo de fermentação sólida, a maior 

quantidade de proteínas totais, pelo método de Bradford, foi encontrada em maior 

quantidade no 28º dia, com 735 ug/mL, seguidos dos 14º dias, 534,68 ug/mL, 7º dia, com 

401,27 ug/mL e o 21º, com 391,71 ug/mL.  Logo, a maximização do conteúdo de 

proteínas ocorreu no 28º dia, sendo um indicio promissor da produção máxima de enzimas 

lignocelulolíticas e hidrolíticas pela espécie de P. ostreatus. 

Palavras-chave: Proteína, Cogumelo, Extratos enzimáticos, Bradford. 
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 Queimadas descontroladas de origem antrópica têm aumentado fortemente nas 

últimas décadas em florestas tropicais. Estas queimadas podem ter impactos negativos na 

fauna edáfica, uma vez que afetam direta e indiretamente a mesma. O objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito das queimadas na estrutura da comunidade de ácaros foréticos 

de besouros escarabeíneos. Os besouros foram coletados em áreas de floresta amazônica 

não perturbadas (UF) e queimadas (UFF) utilizando armadilhas do tipo pitfall iscadas 

com fezes humanas e suínas. Os indivíduos coletados foram levados ao laboratório, 

inspecionados e os ácaros associados foram retirados. Houve uma diminuição na riqueza 

de espécies de ácaros foréticos em UFF, quando comparadas às UF (p=0,01). No entanto, 

o número de indivíduos (p=0,83) e a composição de espécies destes organismos não 

diferiu entre os sistemas (PERMANOVA p=06). A partir destes resultados, é plausível 

pressupor que a comunidade de ácaros foréticos das florestas queimadas apresenta uma 

menor equitabilidade. Porém, este não foi o padrão observado, uma vez que os sistemas 

não diferiram quanto a equitabilidade (p=0,19).  Este trabalho demonstrou que os ácaros 

foréticos são afetados negativamente pelas queimadas, dado que o fogo leva à redução no 

seu número de espécies. Entender como a biodiversidade responde ao fogo é essencial 

para que estratégias de manejo e conservação sejam traçadas. 
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O objetivo principal desta pesquisa é avaliar como a obra teatral “Traga-me a 

cabeça de Lima Barreto” lança mão da memória individual do escritor para identificar 

rastros na história nacional do início do século XX como perpetuadores do racismo 

estrutural na sociedade brasileira, dentre eles, o movimento eugenista brasileiro. Foi um 

movimento que se dizia científico, racista, do início do século XX. Acalentada pela ideia 

de que a modernização do país dependia de amplas reformas sociais com relação a saúde 

pública, educação e formação racial, a elite política e intelectual brasileira do final da 

década de 1910 visava construir uma identidade nova para o povo brasileiro, que deveria 

sofrer um processo de branqueamento a partir da miscigenação com imigrantes europeus. 

Assim, os ideais eugênicos rapidamente tiveram muitos adeptos devido, principalmente, 

à ideia de branqueamento da população do país, a partir do controle das políticas 

imigratórias e do processo de miscigenação. Foi nesse contexto que a Associação Paulista 

de Medicina e a Sociedade Paulista de Eugenia promoveram o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia, em 1929, que contou com a participação de diversos intelectuais, 

inclusive representantes de outros países da América do Sul. Foi baseado neste contexto 

que o dramaturgo Luiz Marfuz criou espetáculo “Traga-me a cabeça de Lima Barreto”, 

de 2015. A peça situa dois acontecimentos no mesmo espaço temporal, uma vez que a 

narrativa acontece durante o Congresso Brasileiro de Eugenia que aconteceu sete anos 

após a morte do escritor, que tem seu corpo exumado e seu crânio analisado pelos 

eugenistas.  Ao discutir eugenia e racismo a partir da obra de Lima Barreto, em uma 

narrativa bibliográfica, Luiz Marfuz lança mão da metaficção segundo conceito de 

Hutcheon (1991) na medida em que evidencia fragmentos de uma vida atravessada por 

mazelas sociais, como preconceito racial, discriminação e alcoolismo, vivida pelo escritor 

Lima Barreto, em um período em que a história do Brasil passava por mudanças 

importantes, como industrialização e processo de urbanização. A peça permite, ainda, 

uma leitura de como o racismo estrutural do Brasil impactou a recepção crítica da obra 

de Lima Barreto na primeira metade do século XX e atualmente, no século XXI. 
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 O CERK1 (Chitin elicitor receptor kinase 1) é um receptor de membrana que 

atua no reconhecimento da quitina fúngica para a ativação da resposta de defesa vegetal. 

A ferrugem alaranjada causada pelo fungo biotrófico Hemileia vastatrix, é a doença 

mais devastadora encontrada no cafeeiro, levando a uma queda da produtividade que pode 

chegar a 50%. O objetivo desse estudo foi caracterizar o receptor CERK1 no genoma de 

Coffea arabica quanto aos domínios proteicos e analisar a sua expressão gênica em 

cultivares de C. arabica inoculadas com H. vastatrix. Para isso, um BLASTp foi 

realizado no genoma de C. arabica no banco de dados Phytozome. As sequências foram 

selecionadas com base no e-value ≤ 10-5
, domínio extracelular com motivos de lisina e 

domínio transmembrana. Os domínios foram analisados utilizando-se as ferramentas 

SMART e TMHMM. Após a seleção, as sequências aminoacídicas completas foram 

alinhadas e comparadas por análise filogenética. Para a análise de expressão gênica, via 

RT-qPCR, foram utilizados os genótipos de cafeeiro resistentes à ferrugem: Aranãs RV 

e IAPAR-59 e os suscetíveis: Catuaí Vermelho IAC 144 e Mundo Novo IAC 379-19. 

As coletas de folhas foram realizadas às 6, 24 e 48 horas após a inoculação do patógeno 

(hpi). Das 12 sequências selecionadas pela análise BLASTp, quatro foram mais 

similares filogeneticamente a sequência de referência. Além disso, estas apresentaram 

domínios característicos da sequência de referência e obtiveram porcentagem de 

identidade entre 55,1 a 57,5. Estas sequências formaram dois clados distintos, sendo 

Scaffold 539.592 e 1805.113 (Ca1-CERK1) e Scaffold 539 2193.164 e 476.38 (Ca2-

CERK1) com identidade de 71,33% e 98,28%, respectivamente. Considerando esses 

dois grupos foram desenhados os pares de primers para a análise de expressão gênica. O 

pico da expressão ocorreu às 24 hpi nos diferentes genótipos, exceto para Catuaí 

Vermelho Ca2-CERK1. De modo geral, Ca1-CERK1 obteve os maiores níveis 

expressão em relação a Ca2-CERK1. Para o primeiro, a taxa de expressão foi em média 

seis vezes mais que a testemunha na cultivar Mundo Novo e IAPAR-59, já no segundo 

o maior valor não chegou a duas vezes mais para o IAPAR-59. Constatou-se que a 

inoculação do fungo induziu a expressão das sequências candidatas em todas as 

cultivares e tempos estudados. Os resultados demostraram que as sequências candidatas 

parecem estar envolvidas na percepção ou sinalização contra patógenos fúngicos, 

agindo como receptores ou correceptores. 
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A umidade dos cavacos de madeira para uso industrial é uma importante propriedade 

física, pois afeta o comportamento dos mesmos em diversas aplicações. A 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) tem sido aplicada com sucesso para 

estimar a umidade em cavacos de madeira, porém é necessário adotar ferramentas que 

auxiliem na rapidez e robustez dos dados.  Nesse contexto, objetivou-se desenvolver 

redes neurais artificiais (RNA) para estimar a umidade em cavacos de madeira a partir 

da assinatura espectral no infravermelho próximo. Espectros no NIR foram registrados 

por meio de esfera integradora na superfície longitudinal dos cavacos da madeira de 

clones de híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. Durante a secagem do 

material previamente saturado, os corpos de prova tiveram suas massas determinadas e 

espectros no NIR medidos em 10 etapas, desde a condição saturada até a condição 

anidra. Assim, a umidade da madeira foi correlacionada com os espectros no NIR por 

meio das RNA. Para isso, os espectros foram transformados em percentis e foi realizado 

treinamento supervisionado utilizando o software R, em que 70% dos dados foram 

utilizados para treinamento e 30% para teste. Os modelos gerados a partir das RNA 

basearam-se no algoritmo de aprendizagem de máquinas do tipo back-propagation e 

forneceram estatísticas satisfatórias para estimativa da umidade, com R² superior a 0.96 

e raiz do erro médio quadrático (RSME) inferior a 0.5%. A aprendizagem de máquinas 

associada à espectroscopia no NIR se mostrou uma ferramenta promissora para 

monitorar a umidade da madeira durante a secagem.  

Palavras-chave: Aprendizagem de máquinas; esfera integradora, propriedade física.  
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 A determinação da densidade básica é fundamental na rotina produtiva das 

indústrias do setor madeireiro, pois é um indicador de qualidade da madeira. A 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) é uma alternativa viável para 

caracterização da madeira de forma rápida, precisa e não destrutiva. As redes neurais 

artificiais (RNA’s) vem ganhando destaque para análise dos dados a partir de espectros 

no NIR. Sendo assim, o objetivo neste estudo foi desenvolver modelos RNA’s para a 

estimativa da densidade de madeira utilizando espectros no NIR. Espectros no NIR 

foram registrados por meio de esfera de integração na superfície transversal de amostras 

de madeira de clones de híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis com 

seis anos de idade. Em seguida, a densidade básica da madeira foi determinada pelo 

método convencional nos 278 corpos de prova. Os espectros do NIR foram 

transformados em percentis para promover robustez ao modelo, posteriormente estes 

espectros foram 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 às redes neurais artificiais 

apresentaram resultados de R² 0,82 e RMSE de 0,31% para predição da densidade 

básica da madeira. Portanto pode-se concluir que a RNA foi um método de modelagem 

eficiente para a determinação da densidade básica da madeira de Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis a partir de espectros do NIR. 
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As formas de ensino a distância ganharam lugar de destaque nos últimos anos, 
sobretudo em 2020, quando a sociedade se viu diante do chamado Ensino Remoto 
Emergencial (ERE), instaurado devido ao isolamento social. Suportes e ferramentas 
como a internet 2.0, propícia à formação de redes colaborativas e a popularização dos 
smartfones com a disponibilidade de aplicativos facilitadores, são fatores que 
impulsionaram diferentes formas de ensino a distância, dentre elas os MOOCs (Massive 
Open Online Courses). Os MOOCs são cursos, geralmente de curta duração, abertos ao 
público e que acontecem online. Esse modelo de oferta contribui para a democratização 
do ensino, sendo cursos mais rápidos, geralmente finalizados dentro de algumas semanas, 
e sem pré-requisitos para admissão. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo 
produzir um MOOC intitulado “Aprendendo a ensinar online”, voltado para a formação 
de professores, a fim de extrair uma reflexão teórica desse processo de produção que 
aponte os desafios e as perspectivas nessa área. Para atender ao objetivo proposto, 
faremos uma pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, tendo como principal fonte de 
dados o diário de campo. Nele serão registradas todas as etapas do projeto, desde a 
concepção do MOOC – escolha de conteúdo, atividades e plataforma de hospedagem, 
além de sua produção – passando pela gravação de videoaulas, pela organização de 
arquivos de leitura e tarefas, até a finalização, quando o curso estiver organizado de 
maneira completa e disponibilizado na internet. Esperamos que, na medida em que a 
pesquisa vá se desenvolvendo, com a finalização do produto, possamos nos confrontar 
com desafios, dificuldades e indagações que possam nortear e enriquecer os estudos na 
área de produção de MOOCs, ensino online, uso de tecnologias digitais e formação de 
professores.  
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A atividade se caracteriza como uma estratégia de educação em saúde para o 

meio digital, do movimento Comer Pra Quê? (CPQ), destinada à sensibilização e à 

mobilização de jovens e demais interessados na pauta da alimentação e juventudes.  

O objetivo principal é promover reflexões sobre os impactos da pandemia e 

distanciamento social pela COVID-19 na alimentação de jovens. 

Utilizando o perfil do CPQ na plataforma Instagram, a atividade ocorreu como 

uma live com duração de uma hora no dia 14 de abril de 2020, adotando como 

princípios a dialogicidade, a problematização e o protagonismo juvenil. Na sequência, 

realizou-se análise qualitativa inspirada nos procedimentos da análise de conteúdo.  

A live foi estruturada e realizada por seis jovens de diferentes estados (Rio de 

Janeiro, Niterói, Macaé e Lavras) prezando pela diversidade de culturas e sotaques. Os 

jovens dialogaram sobre as mudanças que ocorreram na alimentação no contexto da 

pandemia pela COVID-19. Os eixos temáticos extraídos do diálogo se correlacionaram 

às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) e da Cartilha 

sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação (2004), e foram representados pelas 

seguintes categorias: i) mudanças no comportamento alimentar; ii) qualidade da 

alimentação; iii) o ato de cozinhar e questões de gênero envolvidas; iv) habilidades 

culinárias; v) rotina de compra de alimentos; vi) higiene pessoal, de alimentos e 

segurança alimentar. A partir da vivência foram elaboradas peças midiáticas para 

divulgação assim como para resenha da live, ambas veiculadas no perfil do CPQ no 

Instagram, a fim de convidar seguidores do perfil e captar o público jovem para a 

atividade.  
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A live se configurou como um espaço de partilha, um encontro onde os jovens 

acolheram suas diferentes vivências e realidades diante das transformações no contexto 

da pandemia de COVID-19. Além disso, diante das mudanças geradas na cadeia da 

alimentação em função das medidas de distanciamento social e, tendo em vista, a 

escassez de orientações sobre o tema, a atividade se mostrou como um importante 

espaço de diálogo para juventudes no compartilhamento de informações confiáveis e 

relevantes ao contexto.  
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Abstract. The objective of this work is to analyze the contributions of the film “Where 
green ants dream” for the training of scientific and environmental educators. The film 
was reproduced during the course called History of Ideas of Nature, offered by the 
Graduate Program in Scientific and Environmental Education (PPGECA) at UFLA. This 
is a qualitative research and the data were analyzed based on thematic categorization. 
The results show us from the recognition of two visions of a different nature, it is possible 
to look critically at space and scientific production. In the evaluations of the Master's 
students, there are relations with the expansion of capitalism, the relationship between 
man-nature and diversity and cultural death. These views contribute to the critical 
training of scientific and environmental educators. 
 
Resumo. O objetivo deste trabalho é analisar as contribuições do filme “Onde sonham 
as formigas verdes” para a formação de educadores científicos e ambientais. O filme foi 
reproduzido durante a disciplina chamada História das Ideias da Natureza, ofertada pelo 
programa de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental (PPGECA) da UFLA. 
Esta é uma pesquisa qualitativa e os dados foram analisados a partir da categorização 
temática. Os resultados nos mostram a partir do reconhecimento de duas visões de 
natureza diferente, é possível olhar de forma crítica para o espaço e para a produção 
científica. Nas avaliações dos mestrandos são observadas relações com a expansão do 
capitalismo, relação entre homem-natureza e diversidade e morte cultural. Essas visões 
contribuem para a formação crítica de educadores científicos e ambientais. 
 
Introdução 
O Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental (PPGECA) da UFLA 

tem a preocupação de formar educadores científicos e ambientais com uma visão mais crítica 
sobre a natureza e a ciência. Tendo em vista que alguns dos estudantes são provenientes do 
curso de Ciências Biológicas, algumas disciplinas são voltadas para a história da ciência e da 
biologia. Uma delas, chamada História das Ideias da Natureza, no primeiro semestre de 2020, 
provocou os estudantes, por meio da reprodução do filme “Onde sonham as formigas verdes”, 
a pensar sobre as diferentes concepções de natureza, afinal, se a Biologia é a área de estudo 
sobre a natureza, é necessário pensar na sua constituição ao longo da história (NASCIMENTO 
JUNIOR, 2010). 

Não há como olhar para o ambiente somente sob um único olhar, a relação homem-
natureza é complexa e envolve a realidade concreta, onde há contradições e condicionantes. 
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Além disso, essas relações acontecem e vão se transformando por meio da história, por isso é 
imprescindível compreender o meio ambiente e as relações que se dão nele em uma 
perspectiva histórica, cultural e contextualizada (PENELUC & SILVA, 2011). O mesmo 
acontece com a ciência, que se caracteriza como uma produção humana, histórica e cultural. 

O longa-metragem “Onde Sonham as Formigas Verdes” foi dirigido em 1984 pelo diretor 
alemão Werner Herzog, com duração de 1 hora e 43 minutos, uma história do gênero drama 
que se passa na Austrália. O filme conta a história do embate entre uma mineradora e um 
grupo de aborígenes australianos compostos por diferentes etnias. Na trama, a mineradora 
está interessada em uma área rica em urânio, localizada onde esses povos habitam, e é a partir 
desse interesse que acontece todo o conflito entre diferentes culturas.  

Nosso objetivo é analisar as contribuições dessa obra para a formação de educadores 
científicos e ambientais a partir das reflexões dos mestrandos que assistiram ao filme. 

 
Metodologia 
No primeiro semestre de 2020, 13 mestrandos estavam inscritos na disciplina História das 

Ideias da Natureza, onde foi reproduzido o filme “Onde sonham as formigas verdes”. Após a 
reprodução do filme e uma breve discussão sobre as primeiras impressões dos mestrandos 
sobre a obra, foi pedido que eles escrevessem um comentário apresentando as concepções de 
natureza encontradas no filme. As avaliações foram lidas e interpretadas e os dados foram 
analisados com a categorização temática, um método para analisar dados descritivos, que 
permite agrupar as ideias semelhantes em categorias (MINAYO, 2001).  

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, já que buscamos compreender questões que 
não podem ser quantificadas. A análise se baseia em dados descritivos. Segundo Minayo 
(2001) a pesquisa qualitativa tem o objetivo de compreender aspectos relativos a fenômenos 
sociais, por isso não podem ser analisados sob a ótica quantitativa.  

 
Resultados e Discussão 
A partir da identificação, nas 13 avaliações, de ideias em comum sobre a prática, foram 

construídas algumas categorias que são discutidas aqui em forma de texto, em que fazemos 
uma relação entre elas. Nossa análise se desenvolve sob 3 temas principais, 1- relação homem-
natureza, 2- a expansão do capitalismo e 3- diversidade e morte cultural. Tendo em vista o 
objetivo da disciplina, é possível fazer uma relação destas questões com a história da ciência. 

Todos os mestrandos enxergaram que o filme mostra o embate entre dois povos com 
modos de viver e concepções de natureza distintos. De um lado estão os aborígenes, do outro 
a empresa de mineração, sendo que o eixo desse embate, apontado por todos eles, é o avanço 
do capitalismo. Esta perspectiva, embora não tão nítida, se relaciona com o desenvolvimento 
da ciência ao longo do tempo, já que a forma de enxergar a natureza e materializar essa visão 
mudou ao longo da história e produziu novas relações com o território e a sociedade.  

Existem várias formas de interpretar a natureza e os fenômenos naturais, uma delas está 
apoiada no conhecimento científico, enquanto a outra se manifesta na forma do mito. O mito 
não sofre modificações ao longo do tempo, pois ele expressa as crenças e valores de uma 
determinada cultura, geralmente ligada a povos que vivem em comunhão com a natureza, 
como é o caso no filme dos aborígenes. Já a ciência sofreu algumas transformações ao longo 
do tempo, tendo em vista que ela é uma produção humana, cultural e contextualiza. Isso quer 
dizer que ela sofre influência ideológica daqueles que enxergam a necessidade de produção 
de novas ideias a pretexto de atender às necessidades materiais do contexto em que é pensada.  

O conhecimento científico nasceu como forma de superar, do ponto de vista europeu, a 
visão mítica da natureza e do universo. Pode-se dizer que o desenvolvimento das ideias sobre 
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a natureza a partir do século XVI esteve diretamente ligado à uma visão de progresso e 
desenvolvimento moderno da sociedade, contrapondo as ideias teológicas, que culmina, 
historicamente, na colonização e na ascensão do capitalismo. 

O capitalismo é uma expressão das consequências da visão de natureza enquanto 
mercadoria, em que a exploração de recursos naturais para produção de matéria-prima  ocorre 
de forma predatória e insustentável. Geralmente, os locais de maior interesse econômico são 
territórios que abrigam comunidades nativas, que exibem uma outra relação com a natureza. 
Esse choque de culturas culmina em diversos conflitos socioambientais, que comumente 
acaba na situação de dominação. Essa relação de dominação serviu como base para o 
desenvolvimento do capitalismo, estabelecendo as condições necessárias para a existência da 
divisão da sociedade em classes.  

Por outro lado, aqueles que são representados pela visão mítica de natureza exibem uma 
relação de unidade viva com o meio ambiente, em que homem e natureza não se separam, 
demonstrando respeito aos seus limites e fazendo o uso sustentável da terra. A relação dos 
povos nativos com a natureza não está limitada e não se baseia somente ao espaço físico, ela 
está ligada ao modo de vida, aos costumes, crenças e à cultura, diferente da relação de 
exploração imposta pelo sistema capitalista, em que o homem não constrói um sentimento de 
pertencimento, união e respeito com a natureza. A relação entre índio e natureza é de 
reciprocidade, onde eles criam uma relação entre corpo, alma e espaço, baseados em suas 
crenças e costumes (SOUZA et al., 2015). 

No entanto, os valores históricos e culturais dos povos nativos são ignorados por aqueles 
que impõe a cultura ocidental e europeia como superior, o que os faz pensar que o território 
onde essas pessoas vivem podem ser trocados por bens materiais, por exemplo, causando o 
que os mestrandos chamaram de escambo territorial. Além disso, eles também apontaram, nas 
palavras deles, o etnocídio, que significa a morte sistêmica de uma cultura. Este é um processo 
que visa a destruição de modos de subsistência, organização comunitária, crenças, língua, 
costumes e tradição. A destruição sistemática do modo de vida dos aborígenes, visto no filme, 
e dos indígenas, reflexão levantada pelos mestrandos, é acarretada pela mudança no modo de 
vida deles por uma cultura interessada em terras, recursos naturais e mão de obra. O etnocídio 
visa a morte da moral de um povo e a eliminação sociocultural da coletividade (CASTRO, 
2017). 

Foi possível notar que estas questões foram ressaltadas, nas avaliações, num tom de 
indignação, sensibilidade e respeito. Indignados com a situação imposta aos aborígenes 
representada pelo escambo territorial, sensíveis diante da representação da natureza pela 
cultura nativa, que por sua vez leva ao reconhecimento da diversidade cultural e seu respeito. 
Além disso, foi possível observar que grande parte dos mestrandos estabelecem uma relação 
com a colonização ocorrida no Brasil e com os conflitos socioambientais atuais que se 
assemelham da situação apresentada no filme.  
 Essas duas concepções de natureza fazem parte da história da ciência, pois essas 
interpretações sobre a natureza contribuíram para a construção do que hoje conhecemos como 
ciência, que é social, cultural e contextualizada. Como podemos perceber, cada cultura produz 
ideias que se relacionam com a forma de ver o mundo e a partir das demandas que a realidade 
impõe à cada forma de vida, que se sentiu acolhida ou não. Quando não achou suficiente a 
interpretação de determinada ideia sobre a natureza, desenvolveu-se outra ideia, mas isso só 
aconteceu a partir da relação de superação de uma ideia sobre a outra.  
 Dessa forma, para pensar a ciência é preciso olhar, de forma crítica, para a sua 
transformação ao longo do tempo, fundamentando na história da humanidade a sua expressão. 
Pensar de forma crítica é relacionar toda essa história às questões sociais, aos conflitos 
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socioambientais, escolhas políticas e ideológicas, pois as escolhas não são neutras e nem 
descontextualizadas.  
 
Considerações Finais 

A prática contribuiu para a formação de educadores científicos e ambientais críticos, já 
que eles reconheceram que existe mais de uma forma de enxergar a natureza e se relacionar 
com ela. Essa visão foi descrita de forma contextualizada e histórica, o que mostra que eles 
entendem que na relação homem-natureza há a presença de outras questões.   

Além de contribuir para que eles pensem na história da ciência, incluindo o ser humano 
e a sua realidade, permeada de conflitos, oportunizou uma visão crítica do meio ambiente, 
percebendo a influência da cultura e da política.  

Dessa forma, ensinar ciências é uma tarefa muito complexa, pois os conteúdos precisam 
ser contextualizados e problematizados para que possamos ter uma visão mais integrada, 
ampla e crítica sobre o conhecimento científico. Além disso, para que as pessoas não caiam 
na armadilha de dizer que a ciência é neutra e despolitizada é preciso que elas conheçam a 
sua história.  

 
Agradecimentos 
Capes e Fapemig.  
 
Referências Bibliográficas 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Sobre a noção de etnocídio, com especial atenção ao 
caso brasileiro. 2017. 

MINAYO,  Maria  Cecília  de  Souza  (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e 
criatividade. 18 ed. Petrópolis:  Vozes, 2001. 
 
NASCIMENTO JUNIOR, Antonio Fernandes. Construção de estatutos de ciência para a 
biologia numa perspectiva histórico-filosófica: uma abordagem estruturante para seu 
ensino. 2010. 437 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências, 2010. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/102048>. 
 
PENELUC, Magno da Conceição; SILVA, Sueli Almuiña Holmer. Representações sociais e 
materialismo histórico: contribuição para a educação ambiental crítica. Revista Eletrônica 
de Educação, v. 5, n. 1, p. 19-39, 2011. 
 
SOUZA, Ana Hilda Carvalho et al. A relação dos indígenas com a natureza como 
contribuição à sustentabilidade ambiental: uma revisão da literatura. Revista Destaques 
Acadêmicos, v. 7, n. 2, 2015. 
 
SOUZA, Michelle Julia de; VALLIN, Celso; SOUZA, Gustavo Costa de; NASCIMENTO 
JUNIOR, Antônio Fernandes. Educação ambiental e parcerias público-privadas: uma 
investigação no município de Lavras-MG. Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da 
Alta Paulista, v. 15, n. 4, 2019. 

847



   
 

   
 

Reflexões sobre as tendências da Educação Ambiental a partir 

das obras de Tarsila do Amaral na formação de professores  

Carolina de Souza Oliveira
1
, Ana Amélia Souza Melega

2
, Gustavo Henrique Alves 

Silva
3
, Marina Battistetti Festozo 

4 

1,2,3,4 
Departamento de Biologia– Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

  Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

{carolina.oliveira, ana.melega1, gustavo.silva5}@estudante.ufla.br, 
marina.festozo@ufla.br 

Abstract. This work seeks to analyze through a qualitative methodology, an activity 

developed in a group of studies in Environmental Education composed of teachers in initial 

or continuing education, whose objective was to relate works by the artist Tarsila do Amaral 

with her life story, seeking from there, contribute to the discussion on understanding the 

environment related to the trends of Environmental Education. 

Keywords: Environmental educators, art, understanding of the environment.  

Resumo. Esse trabalho busca analisar por meio de uma metodologia qualitativa uma 

atividade desenvolvida em um grupo de estudos em Educação Ambiental composto por 

professores em formação inicial ou continuada, que teve como objetivo relacionar obras e 

história de vida da artista Tarsila do Amaral com uma discussão sobre compreensão de 

ambiente e as tendências da Educação Ambiental. 

Palavras-chave: Educadores ambientais, arte, compreensão do ambiente. 

1.      Introdução 

Estamos todas e todos inseridos em um ambiente que é composto por inúmeros fatores que 

estão em constante transformação e construção. Desde o começo do desenvolvimento dos 

seres humanos, as primeiras aprendizagens estão relacionadas à leitura do ambiente onde nos 

desenvolvemos e a maneira como o percebemos e o compreendemos é ensinada e aprendida a 

partir destas interações sociais e do contexto (MEYER, 1991). Portanto, há questões que 

compõem o ambiente que ultrapassam nossas sensações e percepções, diferentes pessoas 

inseridas em diferentes contextos e com diferentes condições percebem o mundo de 

diferentes formas, o que condiciona essa percepção do ambiente é a cultura. 

            A cultura e a sociedade são fundamentais para a constituição do ser humano enquanto 

indivíduo, já que a formação do sujeito se articula entre fatores externos e internos a ele, de 

modo que ele impacta o ambiente e o ambiente o impacta. Sendo assim, a produção da 

cultura é vista como um sistema vivo, que está envolvido em um processo de constante 

mudança (BLAUTH, 2007). 

            Nesse sentido, a Educação Ambiental (EA) é um campo da educação que tematiza o 

ambiente e tem como principal objeto de estudo a relação entre seres humanos e o ambiente, 

o que passa pela percepção ambiental como ponto inicial para posterior compreensão do 

meio. De acordo com Layrargues (2011), há três principais tendências da Educação 

Ambiental com diferentes propostas e objetivos: a corrente conservadora, a pragmática e a 

crítica. As duas primeiras estão alinhadas a uma abordagem conservacionista e tradicional, 

enquanto a última busca por transformações sociais. Outros autores também buscaram 
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compreender o campo da EA, como a autora Tozoni-Reis (2002), que buscou identificar em 

uma pesquisa quais são as correntes mais presentes na formação de professores educadores 

ambientais e chegou a três principais grupos: a corrente natural, a racional e a histórico-

social. Na formação de professores, de acordo com a autora, tem sido marcante uma 

abordagem conservadora da EA, o que leva, dentre outras coisas, a uma compreensão de 

ambiente fragmentada e descontextualizada, o que se reflete também na EA escolar. Diante 

disso, é muito importante que tais discussões sejam realizadas na formação de professores.  

            Pensando nisso, foi desenvolvida uma atividade em um grupo de estudos com foco 

em Educação Ambiental constituído por professores em formação inicial e continuada de 

diferentes áreas do conhecimento, cujo objetivo foi estudar as diferentes tendências da EA a 

partir da análise da história de vida e de obras da artista Tarsila do Amaral. Essa atividade 

gerou discussões e reflexões que serão a base para a análise aqui desenvolvida neste trabalho. 

Trabalhar com a arte como um processo educativo contribui para que o indivíduo 

conheça e reconheça sua própria realidade e a da sociedade em que vive, estimula a evolução 

do potencial criativo e permite que o indivíduo desenvolva sua capacidade crítica de enxergar 

o ambiente a seu redor e a si mesmos. Sendo assim, a arte é uma via que permite aos seres 

humanos conhecerem seus sentidos, significados, semelhanças e diferenças na sociedade em 

que fazem parte (BLAUTH, 2007).    

Tendo em vista essas considerações, o presente trabalho tem como objetivo descrever 

e discutir uma proposta de trabalho na formação de professores sobre as diferentes formas de 

perceber o ambiente e fazer educação ambiental – tendências – a partir da vida e obra da 

Tarsila do Amaral.  

2.      Metodologia 

A metodologia de pesquisa e análise utilizada foi a pesquisa qualitativa, que é frequentemente 

usada nos estudos em educação. Essa metodologia de pesquisa busca aprofundar e 

compreender questões que estão além de sua quantificação, mas objetiva analisar significados 

e sentidos que estão imersos em um meio social, cultural e histórico produzido e vivenciado 

pelos seres humanos (TOZONI-REIS, 2009).  

            A atividade que foi ponto de partida para a escrita desse trabalho aconteceu no Grupo 

de Estudos JACI de Educação Ambiental Crítica constituído por estudantes da graduação 

assim como da pós-graduação da Universidade Federal de Lavras que são professores em 

formação inicial ou continuada em diferentes áreas do conhecimento, o que garante seu 

caráter interdisciplinar. A atividade desenvolvida se deu a partir da apresentação das obras da 

artista ao grupo à medida que a história de vida da artista foi sendo contada. A cada obra 

apresentada os estudantes compartilhavam suas interpretações acerca do quadro em si, eram 

trazidos na sequência elementos  que relacionavam o momento pessoal que a artista estava 

vivendo quando o produziu. Com o desenvolvimento da conversa foi sendo possível 

estabelecer relações entre essa análise e as tendências da Educação Ambiental que estavam 

sendo estudadas no grupo de estudos. Essa atividade e as discussões nela geradas são a base a 

partir da qual a análise deste trabalho foi desenvolvida.  

3.      Análise e discussão 

Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas brasileiras no movimento 

modernista. Nascida em 1886 em uma família de fazendeiros, passou sua infância no interior 
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de São Paulo, onde iniciou seus estudos, como geralmente acontecia com crianças da elite, 

em sua própria casa, com uma preceptora (REZZUTTI, 2018). Posteriormente, estudou em 

um colégio de freiras, de onde partiu para Barcelona para finalizar seus estudos na educação 

básica em um internato, onde teve seu primeiro contato com a pintura e pintou seu primeiro 

quadro: “Sagrado Coração de Jesus” (PETRUCCI, 2019) primeiro quadro apresentado ao 

grupo. Na análise feita pelos alunos do grupo de estudos foram citadas algumas questões que 

chamaram atenção na obra, como as cores vibrantes e a presença marcante do caráter 

religioso presente na sociedade de modo geral e provavelmente em sua criação, mas 

principalmente na escola em que a artista estudava, o que exerceu grande influência na 

pintura de sua primeira obra.  

 Após retornar ao Brasil, em 1913 a artista parte para São Paulo, onde teve a 

oportunidade de se aproximar da arte por meio da música, poesia, escultura e pintura e em 

1920 vai para Paris estudar em uma escola de pintura e escultura “Académie Julian”, onde 

teve contato com os estilos europeus e com a vanguarda da arte (REZZUTTI, 2018). Tarsila, 

em 1922, retorna ao Brasil depois da Semana de Arte Moderna, junto com Mario de Andrade, 

Oswald de Andrade, Menotti del Picchia e Anita Malfatti e fundam o Grupo dos Cinco, que 

representam os ideais da Semana da Arte Moderna e iniciam o movimento modernista no 

Brasil. Neste período, ela utiliza cores mais ousadas e pinceladas mais marcantes. Em 1923, 

ela retorna a Paris para estudar técnicas modernas de pintura e nesse tempo entra em contato 

com grandes nomes do modernismo parisiense, em especial com o Cubismo, que muito a 

influenciou (Itaú Cultural – Enciclopédia, 2020). 

            Em 1924 inicia-se a primeira fase de sua carreira, chamada “Pau Brasil”. Nesta fase, 

Tarsila reflete em suas obras temas do cotidiano brasileiro e utilizou como técnica o cubismo, 

porém inovou sua arte colocando cores que remetem ao Brasil, dando origem ao conceito de 

“brasilidade” (MATOS, 2011). Duas obras dessa fase foram trazidas e analisadas: “O 

Pescador”, de 1925 e “Estrada de Ferro Central do Brasil”, de 1924. A primeira apresenta 

tons claros e formatos retangulares e ovais, transmite tranquilidade e parece representar um 

vilarejo no Brasil. Nela foi possível identificar elementos que retratam uma harmonia entre o 

ser humano com a natureza, que está muito presente. O pescador tem apenas um peixe, o que 

indica consumo próprio e não venda, o que forma um cenário com as pequenas e simples 

casas ao fundo da pintura, indicando uma percepção mais românica da realidade 

socioambiental, o que condiz com a tendência conservadora da EA, proposta por Layrargues 

e Lima (2011). Já na segunda obra, foi destacada a ideia de progresso e industrialização 

representadas pelo ferro e pelo asfalto na cor cinza. Foi citado também pelos estudantes a 

presença de uma igreja no alto do morro, casas simples e pouca vegetação, aparentemente 

representando características das regiões rurais que começam a se confundir com o cinza da 

modernização.  

A partir da análise das obras foi possível discutir o caminho histórico das tendências 

da EA. Ao final do século XX o campo da Educação Ambiental ganha notoriedade no cenário 

nacional visto que havia uma emergente crise ambiental, estruturando-se como uma prática 

que tinha o objetivo de minimizar os impactos ambientais causados pelas ações do ser 

humano. Em um primeiro momento, a EA era uma atividade predominantemente 

conservacionista, que tinha como base a ciência ecológica, baseando-se na ideia de despertar 

a sensibilidade humana com intuito de buscar sua atenção para a preservação do ambiente, 

que é feito por meio da culpabilização do indivíduo (LAYRARGUES e LIMA, 2011). A face 
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mais visível e gritante da crise ambiental era a destruição da natureza, o que contribuiu para a 

consolidação da EA enquanto uma prática conservacionista. Os problemas ambientais 

podiam ser enxergados como reflexos do processo de modernização - que era inevitável- e a 

solução para tais problemáticas seria dada em meio a propagação de informação e educação 

sobre a questão ambiental, além dos avanços tecnológicos da atualidade (IDEM).        

De acordo com a pesquisa acima citada feita pela Tozoni-Reis (2002) a obra “O 

pescador” se relaciona com o primeiro campo, chamado de natural, que apresenta uma busca 

pela adaptação do homem à natureza e à uma sociedade em que a exploração e devastação do 

meio são naturalizadas e o desenvolvimento sustentável é entendido como a busca por uma 

relação harmônica do homem com a natureza, marcado por responsabilidades individuais 

(TOZONI-REIS, 2008). 

Assim, a obra “O pescador” permitiu que alguns elementos marcantes dessa corrente 

natural e conservadora fossem discutidos. Nela, há a presença de elementos naturais, que são 

colocados em foco nessas duas correntes sem a preocupação com questões sociais, políticas e 

econômicas que os envolvem e que também não estão retratados na obra. Ela é capaz de 

transmitir uma ideia de harmonia na relação homem e natureza, representado pelo pescador 

tirando do rio apenas o necessário para sua alimentação. A obra também permite pensar no 

trabalho enquanto mediador da relação homem/mulher e natureza, a partir de uma concepção 

marxista, possibilitando assim a discussão do trabalho como ação que vai além da 

sobrevivência, mas possibilita a própria transformação e formação do sujeito enquanto ser 

humano dependente da relação com a natureza – que não pode ser exploratória- para tornar-se 

de fato humano (TREIN, 2012).   

A partir da obra “Estrada de ferro central do Brasil” outras questões presentes em 

outras correntes da EA podem ser refletidas. A presença da ferrovia e da industrialização 

podem evocar as tecnologias desenvolvidas a partir do conhecimento científico na época e 

que é categoria importante na corrente “racional” encontrada pela autora Tozoni-Reis. Nessa 

corrente a relação homem/mulher e natureza é mediada pelo conhecimento cientifico, que é 

visto como neutro. A partir dela, entende-se que ao conhecer o meio ambiente é possível 

preservá-lo, criando uma ideia imediatista e utilitária do conhecimento, que deve ser 

propagado por meio da educação e da conscientização, muitas vezes entendidas como 

sinônimos. A natureza não é vista como intocável, mas há a necessidade de atuar nela de uma 

forma racional, o que pode ser facilitado pela ciência e tecnologia.  

A segunda tendência identificada por Layrargues e Lima (2011) foi a pragmática, que 

não apresenta diferenças ideológicas em relação à tendência conservacionista, mantendo 

grande parte dos ideais presentes nessa, mas voltando-se principalmente para a problemática 

do lixo, mais atual naquele momento (LAYRARGUES e LIMA, 2011). 

            Na segunda fase da carreira de Tarsila, chamada de “Antropofágica”, ela muda o 

estilo em suas obras e encontram-se nesta fase figuras disformes, as quais caracterizam o 

homem e em seu contexto, expressando as mazelas sociais. A obra “Abaporu” foi umas das 

obras que abriu o movimento Antropofágico (MATOS, 2011). “Abaporu” significa “o 

homem que come gente” e representa a intenção de “devorar” a cultura estrangeira e 

incorporá-la, visando a valorização da cultura brasileira. Os principais pontos destacados na 

análise dessa obra foram as cores vibrantes em verde, azul e amarelo e a presença de uma 

851



   
 

   
 

pessoa com proporções deformadas. Os membros são destacados podem representar e 

possibilitam a discussão do trabalho físico, marcante naquela época. A cabeça é pequena, o 

que pode indicar ausência de pensamento crítico. O sol e o cacto podem também representar 

o dia a dia do trabalhador brasileiro, assim como as regiões secas no nordeste do país.  

Com os avanços da sociedade, a EA sofreu modificações e com o passar do tempo a 

vertente conservacionista deixou de corresponder aos ideais adotados por boa parte dos 

principais pesquisadores do campo. Dessa forma, a EA passa a ser vista a partir de dois 

diferentes caminhos: o primeiro é a vertente crítica que se destaca como promissora, nela a 

visão da EA passa a ser socioambiental, englobando questões que não estão somente 

relacionadas a natureza (LAYRARGUES e LIMA, 2011).  A partir da obra “Abaporu” foi 

possível discutir questões que se aproximam da tendência crítica da EA pois é possível 

identificar na obra o questionamento da sociedade que mantinha o capital demasiado nas 

mãos de poucos e utilizava da força de trabalho para o enriquecimento dos produtores de 

terras, enquanto que o restante da população eram privados de Educação. É no palco das 

divergências sociais que EA crítica entra em cena para que elas sejam permanentemente 

questionadas e superadas, pois essa corrente visa a formação de um entendimento crítico e 

problematizador da realidade socioambiental. Ao colocar em foco o oprimido delata-se o 

propósito individualista da sociedade que ele está inserido, fornecendo meios para um 

entendimento complexo e crítico socioambiental. É nesse sentido que a obra “Abaporu” 

permite o olhar crítico da relação do trabalhado e nesta relação encontra-se uma possibilidade 

de identificar os elementos socioambientais. 

Em 1929 Tarsila se separou do marido e sua família perdeu grande parte de seu 

patrimônio financeiro devido à crise de 1929. Mais tarde, em 1931, Tarsila expõe suas obras 

na Rússia, onde começa a se sensibilizar com a classe operária e, ao voltar ao Brasil, iniciou a 

sua participação no Partido Comunista Brasileiro, se alinhando aos ideais, o que foi motivo 

de sua prisão (Site oficial Tarsila do Amaral, 2020). 

Com a obra “Operários”, de 1933, Tarsila inicia a sua terceira fase, chamada “social”, 

em um contexto brasileiro de transformação, onde o país passa ser industrializado e a artista 

apresenta sua crítica ao processo de alienação imposta pelo modo de produção das indústrias 

(MATOS, 2011). A pintura feita após a crise de 1929 e durante a Era Vargas retrata o 

momento de industrialização que o Brasil estava vivendo a partir de uma crítica à forma de 

trabalho presente na época. Foi destacado pelos estudantes participantes da atividade como há 

diferentes pessoas com características diversas, o que pode representar a diversidade 

brasileira e o processo de migração para as cidades em busca de trabalho, marcante na época. 

Ainda, algumas são mulheres e há aparentemente duas crianças ao menos. Os trabalhadores 

ocupam a maior parte da pintura e apenas seus rostos são representados, indicando uma 

massificação do trabalho. As feições são frias e cansadas e eles não têm contato visual uns 

com os outros.  

Essa obra coloca em destaque determinantes sociais, políticos e econômicos presentes 

na época. Nela é central a questão do trabalho e do trabalhador e permite a discussão acerca 

da história da conformação social, das injustiças sociais e dos impactos ambientais causados. 

A partir dela, portanto, foi possível discutir a vertente crítica da EA, que se aproxima com o 

campo encontrado e nomeado por Tozoni-Reis (2008) de “campo histórico-social”. Nele, o 

homem intervém e interage com a natureza e os problemas ambientais são decorrentes dessa 
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atuação do homem sobre ela, e o que media a relação entre homem e natureza é a cultura e a 

história.  

4.      Considerações finais 

A partir da análise das obras da artista foi possível discutir diversas questões socio ambientais 

presentes na história da conformação social brasileira e que refletem hoje em questões atuais. 

Assim, a arte contribuiu para que os professores em formação participantes da atividade 

analisassem e refletissem sobre o ambiente em que estão inseridos em suas dimensões 

históricas, sociais, políticas e econômicas. A partir das discussões, em que almejamos 

fomentar o pensamento crítico e reflexivo, a partir da perspectiva da corrente crítica da 

Educação Ambiental, pudemos perceber um avanço nas compreensões dos estudantes 

participantes, assim destacamos a importância desta abordagem na formação dos sujeitos, 

especialmente professores. É importante que educadores e futuros educadores ambientais 

compreendam as diferentes abordagens e tendências da EA, seus objetivos e ideais, buscando 

contribuir para a superação das correntes conservadoras e aproximação com a corrente 

crítica, que está alinhada a uma educação libertadora e transformadora. 

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da agência CAPES. 
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Abstract: The present research aims to discuss how legislative limitations of 

Municipalities in the environmental and urban issues of projects with low 

environmental impact and of local interest more specifically on 

telecommunications towers; which emphasizes that only the Union and the 

States are responsible for legislating on the matter, the Municipalities are 

required to assess specific laws on the matter. However, the new definitions in 

the light of Federal Decree N.º 10.282/20 promulgated due to the new pandemic 

of COVID-19, to highlight that telecommunications services are classified as 

essential services to the population, which redefines the debate regarding the 

municipal limitations and their local interest in urban and environmental issues. 

Keywords: Regularization of telecommunications towers; exclusive 

competences; essential services. 

Resumo: A presente pesquisa visa discutir as limitações legislativas dos 

Municípios nas questões ambientais e urbanísticas de empreendimentos de 

baixo impacto ambiental e de interesse local mais especificamente sobre torres 

de telecomunicações; o que destaca que somente União e aos Estados cabe 

legislar sobre a matéria, reduzindo os Municípios à apreciação quanto a leis 

específicas da matéria. No entanto as novas definições à luz do Decreto Federal 

de N.º 10.282/20 promulgado em razão da nova pandemia do COVID-19, fora 

destacado que serviços de telecomunicações são enquadrados como serviços 

essenciais à população, o que redefine o debate quanto as limitações municipais 

e seu interesse local nas questões urbanísticas e ambientais. 

Palavras-chave: Regularização de torres de telecomunicações; competências 

exclusivas; serviços essenciais. 
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INTRODUÇÃO  

A Constituição da República de 1988 (CF/88) determinou em seu art. 175, caput que 

“incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.  

Em vista disso, entende-se como serviço público as atividades relacionadas aos 

serviços de telecomunicações, ainda que na maioria das vezes, seja executada pela 

iniciativa privada através dos regimes de concessão, permissão e autorização, a depender 

do caso. Consoante isto, o art. 22, IV da CF/88 determina que compete privativamente à 

União legislar sobre os serviços de telecomunicações. Por sua vez, a Lei federal de n.º 

9.472/1997, cria a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), com o objetivo 

de regular, fiscalizar e controlar o setor de telecomunicações.  

Ato contínuo, a Lei federal de nº 13.116 de 20 de abril de 2015 surgiu para 

especificar a matéria quanto à implantação e compartilhamento da infraestrutura de 

telecomunicações, o que complementa a lei federal acima que criou a agência reguladora, 

normatizando sobre a regulamentação do serviço.  

Nestas razões é que o seu conteúdo é sedimentado em apenas norma geral, sendo 

necessário então que entes federados, tais como o Estado, Municípios e Distrito Federal, 

pudessem regulamentar-se por si mesmos a sua lei complementar. Nota-se por seu turno 

é que o art. 1º, §3º delimitou que somente os Estados e o Distrito Federal poderão legislar 

sobre o tema de forma suplementar. 

Portanto, não caberá aos Municípios que edite lei regulamentando sobre a 

instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, mas eles poderão 

entabular leis que tratem de questões ambientais, tudo isso podendo ser lido através do 

art. 4º, incisos VII e VIII da lei acima em destaque. 

É possível compreender através desta leitura então que caberá a todos os entes 

federados conciliar suas normativas, principalmente as que competem a questões 

ambientais e desta vez urbanísticas, isso porque, estabelece na Constituição Federal a 

seguinte redação: 
Art. 30. Compete aos Municípios: 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; (grifo nosso) 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

Observa-se então que, apesar da concessão quanto aos Municípios legislarem 

sobre matérias residuais, ficou restrito o interesse quanto a tratar da matéria sobre a 

instalação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações por ser um capítulo 

individual cabido somente aos Estados e do Distrito Federal, logo, restaria aos Municípios 

aplicar a correta compreensão no que tangenciaria à questões estritamente ambientais e 

urbanísticas de interesse local.  

Apoiado nessas afirmações, nota-se que os entes municipais acabam por estar 

limitados ao que compete a suas funções legítimas, já que o maior conhecedor do seu solo 

é o próprio Município, logo, parece ser uma tarefa indicada a ele, a de normatizar sobre 
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a instalação de torres de telecomunicações. Isso corrobora para o aumento de um núcleo 

de irregularidade, uma vez que a maioria destas torres implantadas, padece de 

regularização urbanística e ambiental pela limitação imposta pela própria União. 

Por fim questiona-se, se apoiado nos termos do artigo 30, inciso I da CF, poderia 

os Munícipios mineiros, utilizando-se como referência o Município de Lavras, entabular 

leis que tratariam do tema, contudo, sob a inteligência de que se tratam de 

empreendimentos de interesse local e mais, que implicam diretamente na regulação do 

parcelamento do solo urbano, isso porque há preocupações ambientais envolvidas. Estaria 

o Município de Lavras incorrendo em ilegalidade ou usurpando competência estadual e 

federal? 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Recentemente entre os dias 24 a 30 de abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgou a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de N.º 3110 como inconstitucional, 

asseverando que o Estado de São Paulo foi além de suas competências legislativas, 

editando e promulgando a Lei de N.º 10.995/2001 disciplinando a instalação de torres de 

telefonias celulares, apoiado na proteção à saúde; quando em verdade, usurpou 

competência restrita da União em dispor sobre a matéria.  

Em resumo, a lei acima destacada tratou de parâmetros de instalação de torres, 

cujas quais deveriam se ater a distâncias bastante eficazes para diminuir a incidência de 

emissão de radiação.  

Ao longo do discurso do Acórdão proferido, notou-se a inclinação ativista do STF, 

no sentido de que rechaçava qualquer inclinação dos Estados e/ou Municípios que 

entabulassem leis dessa natureza, considerando que aos Estados cabe apenas suplementar 

as leis sobre o assunto, e ainda de forma mais restrita, retendo-se no que compete somente 

ao compartilhamento das instalações de torres.  

Não por isso, em sua defesa, alegou o Estado de São Paulo que a Lei 10.995/01 

foi editada em função do art. 24, XII, da CF/88 e tem por objetivo a proteção daquela 

população contra os malefícios causados por aparelhos que emitem radiação. A ação 

proposta pela Procuradoria Geral da República, enfrentou os méritos cabíveis, saindo 

vencedora na declaração da inconstitucionalidade daquela lei.  

Nota-se portanto que o Estado de São Paulo, além de comprometer a sua lei, 

utilizando-se das terminologias erradas, ainda que semânticas – instalação – e justificar 

que a promulgação da sua lei deu-se em razão da proteção a saúde (art. 24, XII da CF/88), 

de fato equivocou-se, segundo o entendimento apoiado neste artigo, na fundamentação 

normativa e justificativa para a propositura da lei. 

Por isso que diante deste caso concreto, o conceito dado por Carlos Ari Sundfeld 

sobre as atividades de interesse local é tendecioso, já que para o autor, não podem 

apropriar-se os Municípios de matéria exclusiva da União e dos Estados (privativa ou 

concorrentemente) ainda que fosse de interesse local. Nesse sentido, é mais atraente a 

corrente adotada por Hely Lopes Meirelles, para quem o conceito de interesse local é 

amplo, sujeitando diversas matérias à competência legislativa das três entidades federais. 
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Neste ponto, é pertinente ressaltar que a legitimidade atribuída aos Estados é de 

fato especifica para legislações que versam sobre a instalação de torres e para os entes 

municipais resistiu apenas àquelas que entabulam questões ambientais e urbanísticas, e é 

neste cenário que esta discussão cingiu-se, pois é plenamente legítimo que os Municípios 

brasileiros legislem sobre interesses locais e de atividades de baixo impacto ambiental, 

preocupando-se estritamente com questões ambientais, de medidas de proteção, e 

urbanísticas, no parcelamento do solo urbano, em tudo o que se pense quanto a limitações 

e condições impostas a instalações de torres de telecomunicações. 

METODOLOGIA 

Mediante a exposição acima, a fidelidade das informações a serem obtidas na presente 

pesquisa, serão advindas de uma metodologia de pesquisa descritiva e documental.  Para 

tanto, ele estará debruçado sobre os acervos documentais legislativos que sustentam as 

informações e detalhamentos desta abordagem, todos na esfera do direito ambiental e 

urbanístico municipal.   

Como resultado, espera-se que haja principalmente os reajustes legislativos 

municipais quanto a matéria que trata sobre o parcelamento do solo e princípios 

ambientais, considerando que a instalação de torres de telecomunicações eleva a 

preocupação quanto a disposição do solo urbano, já que por vezes, pode reduzir o uso do 

próprio particular de seus bens ou de algum bem propriamente público a depender da 

localização, sendo primordial que se repense quanto aos requisitos mínimos na 

mobilização destas instalações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Decreto publicado pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, a rigor, é um 

ato exclusivo do chefe do poder executivo, nele podendo adentrar em quaisquer matérias 

que não enfrentem a CF/88. Por seu turno, é que seu texto vem a regulamentar a Lei 

federal de N.º 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que nada mais é do que a lei que trata 

sobre as medidas de enfrentamento contra a pandemia mundial oriunda do COVID-19. 

Extrai-se da leitura desse resumo que, serviços de telecomunicações encaixam-se 

em serviços públicos, logo, sua essencialidade tornou-se destaque no artigo 3º, §1º, inciso 

VI do referido decreto, observe: 
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 

exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a 

que se refere o § 1º. 

 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 

aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou 

a segurança da população, tais como: 

 

VI - telecomunicações e internet; 

O fato é que, com a nova moldura resultado da pandemia do COVID-19, alguns 

ajustes legislativos foram necessários para dar apoio a nova interface das relações 

humanas.  
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Principalmente por essa nova interface nas relações de trabalhos, além de outros 

mecanismos normativos adotados pelo governo atual, é que o serviço de 

telecomunicações tornou-se um serviço enquadrado como essencial, ou seja, não podendo 

sofrer de limitações oriundas das retaliações da nova pandemia; o serviço apreciou então 

de uma continuidade irrestrita. 

Sendo assim, levanta-se uma importante questão quanto as limitações ou 

discussões acerca das competências municipais para tratar da matéria, uma vez que, 

conforme observamos, os Municípios brasileiros se posicionam inertes na legitimidade 

para legislar sobre os termos de instalações e quando o fazem, incorrem em 

inconstitucionalidade. 

De toda forma, é possível validar também que há muitos Municípios brasileiros 

que incorrem na irregularidade acima, deturpando até mesmo as atividades das empresas 

que prestam serviços de telefonia e internet, que padecem as margens da clandestinidade. 

Há uma série de implicações no debate do assunto, contudo, é de se notar que a 

tendência positivada em resolver essa questão, vai de encontro com o Decreto 

promulgado recentemente, que reservando proteção aos serviços considerados como 

essenciais, poderia abrir margem para os Municípios regulamentarem leis específicas 

sobre assuntos ambientais e desta forma licenciarem essas instalações, sem temer a 

represália quanto à usurpar ou confundir competências.  

Podendo ir até mais longe, como bem menciona o artigo 30, inciso I da CF/88, o 

ente municipal poderia entabular tais leis, ainda que se olvidasse do referido Decreto e da 

Lei 13.116/15, haja vista que consoante o artigo apresenta, estaria o Município legislando 

a respeito de todo e qualquer intervenção em seu perímetro que se encaixem em atividades 

de interesse local e mais, sobre critério ambientais que influenciam diretamente o uso do 

seu solo. 

Contudo, deve-se alertar ao leitor de que, toda essa articulação ainda é muito 

temerária, considerando que o STF recentemente asseverou pontualmente qual é o seu 

entendimento quanto as competências legislativas no tema, e receia-se ainda que, sua 

inclinação ativista, ultrapasse essas discussões que apresento nessa pesquisa e rechacem 

inclusive, as competências em material ambiental; sendo um campo ainda instável para 

proferir opiniões mais seguras. 

Deve-se lembrar também que quanto ao Decreto federal recentemente 

promulgado também deixa de entregar muitas discussões a respeito do seu teor, 

considerando que não há construções doutrinárias, acadêmicas, tampouco judiciais a seu 

respeito; não podendo dispor nesse momento de informações quanto a resultados obtidos 

veiculados a esta pesquisa. 
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 O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica de alta prevalência que 

onera os sistemas públicos de saúde em todo mundo. Embora haja diferentes abordagens 

terapêuticas, a gestão do tratamento permanece como um desafio, envolvendo a interação 

de complexos componentes como controle do estresse, prática de atividades de 

autocuidado e melhora da qualidade de vida do paciente. Manter um padrão alimentar 

saudável faz parte das atividades de autocuidado no DM2 e pode contribuir para um bom 

controle glicêmico e melhor qualidade de vida, porém existem algumas barreiras que 

podem dificultar a adesão ao tratamento dietético e interferir no controle da doença. Para 

otimizar os desfechos de saúde é fundamental desenvolver habilidades que ampliem a 

autonomia do paciente no processo ativo de tomada de decisões, gestão e autocuidado 

com a doença. Uma das abordagens terapêuticas promissoras neste processo de 

autogestão do DM2 são as intervenções baseadas em atenção plena (IBMs, em inglês). 

Protocolos que avaliam a efetividade das IBMs sugerem possíveis efeitos da atenção 

plena em condições como controle do peso corporal, controle da pressão arterial, redução 

do estresse e na promoção de um estilo de vida saudável, entre outras. O sujeito que 

desenvolve a habilidade de prestar atenção de forma intencional no momento presente, 

sem julgamento é capaz de reconhecer os sinais internos de fome e saciedade e atendê-

los de maneira adequada. Portanto, compreender as relações entre as habilidades de comer 

com atenção plena e as atividades de autocuidado é fundamental para ampliar as 

possibilidades de gestão do tratamento e aumentar a autonomia do sujeito para o 

enfrentamento da doença. Desta forma, pretendemos investigar a relação entre as 

habilidades de comer com atenção plena e atividades de autocuidado com controle 

glicêmico e qualidade de vida de sujeitos com diabetes tipo 2 atendidos no sistema único 

de saúde (SUS). 
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 Na atualidade enfrenta-se a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social, 

cujos efeitos podem deixar os indivíduos mais susceptíveis a desordens emocionais 

(ansiedade, depressão e outros) e alterações do comportamento e das práticas 

alimentares. Além disso, o distanciamento pode ser uma variável importante na 

intensificação do sentimento de solidão, caracterizando-se como fator de risco para o 

desenvolvimento e/ou agravamento de desordens da saúde mental. Os transtornos 

mentais, podem ocorrer nos diferentes ciclos da vida, são capazes de influenciar a 

qualidade de vida e o desempenho estudantil e acadêmico dos indivíduos. A transição 

da adolescência para a fase adulta é acompanhada de inúmeras mudanças 

comportamentais que são intensificadas quando o indivíduo ingressa na universidade e 

necessita se adaptar à nova rotina. O objetivo deste projeto é identificar a prevalência 

dos sinais e sintomas de ansiedade e depressão de estudantes de Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), do estado de Minas Gerais, durante o período pandêmico, 

buscando associação com dimensões do comportamento alimentar. Trata-se de um 

inquérito epidemiológico multicêntrico com aplicação de questionário online, 

englobando itens relativos aos distúrbios mentais, hábito alimentar, perfil nutricional, 

rotina de exercícios físicos, situação socioeconômica e de saúde, incluindo perguntas 

sobre a Covid-19. Os sinais e sintomas de desordens mentais serão avaliados pela 

Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (DASS) e o comportamento alimentar pelo 

Questionário Holandês do Comportamento Alimentar (QHCA). Métodos estatísticos 

não probabilísticos e os critérios de inclusão/exclusão serão implementados para seleção 

da amostra, que será constituída por estudantes matriculados nos cursos de graduação 

presenciais de diversas IFES de Minas Gerais, voluntários e de ambos os sexos. A 

pesquisa possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e os participantes deverão 

preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Espera-se que haja 

correlação positiva entre as variáveis das desordens da saúde mental e da alimentação. 
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  A polioencefalomalacia é uma patologia multifatorial que ocorre em ruminantes 

e pode ser definida pela ocorrência da degeneração e necrose da substância cinzenta do 

sistema nervoso central. Dentre suas etiologias pode-se citar, a intoxicação por enxofre, 

intoxicação por sódio e privação de água, intoxicação por chumbo e a deficiência por 

tiamina, sendo esta a mais comum. Foi atendido pelo Hospital Veterinário de Grandes 

Animais da UFLA, uma ovelha, SRD, 7 anos, com queixa de automutilação da pele no 

costado direito, hiporexia, início súbito de cegueira, andar em círculos e movimentos de 

pedalagem. Ao exame clínico geral, o animal apresentava atonia rumenal, frequência 

cardíaca aumentada e dispneia. No exame neurológico, observou-se desvio da cabeça a 

direita seguido de opstótomo, bruxismo e andar em círculos, evoluindo para decúbito 

esterno-abdominal. As respostas aos estímulos olfativo, auditivo, visual aos testes de 

resposta à ameaça e reflexos pupilares direto e consensual foram ausentes, sendo 

alterações simétricas. Além disso, as respostas aos testes dos reflexos biceptal, triceptal e 

carpo-radial estavam reduzidas.  Foi instituído tratamento com dexametasona 0,2 mg/kg, 

IV, SID, por 3 dias, reduzindo para 0,1 mg/kg, IV, SID, por 2 dias e 0,05 mg/kg, IV, SID 

por 1 dia, tiamina 10 mg/kg, IM, BID, por 2 dias e SID por mais 4 dias, reposição 

hidroeletrolítica com ringer lactato e glicose 5%, IV, em 24 horas, dimetilsulfóxido 1g/kg, 

IV, BID, por 4 dias,  vitamina B12 1000 µg/kg, IM, SID, por 5 dias e 

penicilinas+estreptomicina 44.000 UI/kg, IM, SID, por 7 dias. Doze horas após a primeira 

aplicação de tiamina, foram observados o retorno da resposta à ameaça, bem como os 

movimentos rumenais, defecação, micção, reflexos pupilares e auditivos. Em 24 horas de 

tratamento, a paciente voltou a se alimentar, ruminar e beber água espontaneamente, 

tendo alta após 5 dias. Como limitação do caso, não foram realizados exames laboratoriais 

complementares, porém, o diagnóstico de polioencefalomalacia foi possível de ser 

confirmado com base no histórico, sinais clínicos e pela rápida resposta ao tratamento 

instituído, caracterizando-se um diagnóstico terapêutico e tendo como principal causa 

suspeita, a deficiência por tiamina. Pode-se concluir que, a polioencefalomalacia é uma 

afecção grave, porém, quando tratada precocemente possui prognóstico favorável e deve 

ser sempre considerada nos diagnósticos diferenciais das afecções neurológicas de 

pequenos ruminantes. 
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  A síndrome da Hiperestesia Felina é um distúrbio mal compreendido, 
caracterizado por diversos sinais clínicos, como ondulação da pele sobre os músculos 
lombares, excesso de autolimpeza, perseguição da cauda, automutilação, agressão e 

vocalização. Sua etiologia ainda é desconhecida, sendo a síndrome um termo amplo que 
pode abranger condições dermatológicas (alergia a pulgas, hipersensibilidade), 
comportamentais (distúrbio compulsivo), ortopédicas (trauma em cauda) e neurológicas 
(epilepsia primária ou secundária à encefalopatia, tumores cerebrais e doenças espinhais) .  

Foi atendido no Hospital Veterinário da UFLA, no Setor de Clínica de Pequenos Animais, 
um felino, SRD, macho, 1 ano e 11 meses, com queixa de comportamento atípico há 4 
meses, apresentando tremores de lombar, vocalização e automutilação. Tutora relatou, 
durante a anamnese, que o animal vivia em casa, sem acesso à rua e sem contactantes. A 

mesma não correlacionava o surgimento das crises a nenhum fato específico. Ao exame 
físico geral, o animal demonstrou-se bastante ansioso e estressado e não apresentava 
alterações dermatológicas (tutora realizava controle de ectoparasitas), nem alterações 
durante o exame neurológico (estado mental, propriocepção, nervos cranianos, avaliação 

sensorial e reflexos miotáticos), além disso, não demonstrou dor musculoesquelética, nem 
deambulação, ao exame ortopédico. Nos exames laboratoriais complementares 
(hemograma, ureia, creatinina, FA, ALT e AST) não foram encontradas alterações 
significativas. Como os sinais clínicos eram compatíveis com a Síndrome da Hiperestesia 

Felina, iniciou-se o tratamento sintomático, levando-se em consideração a hipótese de 
etiologia comportamental. A primeira prescrição abrangeu recomendações de 
enriquecimento ambiental e atividades lúdicas com o paciente. Além disso, foi prescrito 
Amitriptilina 10 mg/mL, a cada 24h, para uso transdérmico. Passados 30 dias do início 

do tratamento, tutora relatou que não houve melhora das crises, trocando-se, então, a 
prescrição para Gabapentina 10 mg/ kg, a cada 12h, e Amitriptilina 1mg/kg, a cada 24h. 
Com este protocolo houve melhora do quadro, porém, com paciente ainda apresentando 
alguns sintomas. Aumentou-se, então, a frequência de administração da mesma dose da 

Gabapentina, a cada 8h, mantendo-se a Amitriptilina. Desta forma, houve estabilização 
do quadro, dentro de 30 dias. Pode-se concluir que, apesar do diagnóstico desta síndrome 
ser desafiador, por ser pouco conhecida e contemplar exames em diferentes sistemas, a 
estabilização do quadro foi possível com as medicações e dosagens acima descritas, após 

os ajustes frequentes das doses e com um tratamento a longo prazo. 
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Resumo:  

 A discussão sobre as vantagens da implementação de uma Renda Básica Universal 

cresceu de forma intensa nos últimos tempos, especialmente durante a pandemia do 

Coronavírus. A necessidade de garantir renda, desvinculada do trabalho, ficou ainda mais 

evidente diante da dificuldade de garantir o emprego. Entretanto, a intenção de desvincular a 

renda do trabalho é uma das principais objeções levantadas à proposta da Renda Básica. Um 

dos pontos levantados apela para a ideia de caronismo, ou seja, a ideia de que aqueles que 

optarem por não trabalhar estarão se beneficiando do trabalho realizado por outros. Sobre esse 

ponto Van Parijs afirma que mais injusto do que ter direito a renda sem trabalhar, é o fato de 

haver muita gente realizando serviços essenciais sem ter direito a renda. E nessa perspectiva 

entra a posição de Carole Pateman, que afirma que dentro da estrutura familiar, 

tradicionalmente concebida, o homem se beneficia do trabalho não remunerado realizado pela 

mulher. Entretanto, o caronismo identificado dentro da estrutura familiar dificilmente será 

considerado no momento de levantar essa objeção, segundo a autora, pois o foco da proposta 

está direcionado aos homens e a concepção de emprego. A mulher, afirma Pateman, tem sido 

desconsiderada no debate sobre a renda básica e é sobre essa acusação que a autora se debruça.  
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Abstract:  

The discussion on the advantages of implementing a Universal Basic Income has grown 

intensely in recent times, especially during the Coronavirus pandemic. The need to guarantee 

income, unrelated to work, became even more evident in view of the difficulty of guaranteeing 

employment. However, the intention to disconnect income from work is one of the main 

objections raised to the Basic Income proposal. One of the points raised calls for the idea of 

“free-rider”, that is, the idea that those who choose not to work will be benefiting from the work 

done by others. On this point Van Parijs says that more unfair than having the right to income 

without working, is the fact that there are many people performing essential services without 

being entitled to income. In this perspective comes the position of Carole Pateman, who states 

that within the family structure, traditionally conceived, men benefit from unpaid work 

performed by women. However, the “free-rider” identified within the family structure will 

hardly be considered when raising this objection, according to Pateman, because the focus of 

the proposal is directed at men and the concept of employment. The woman, says Pateman, has 

been disregarded in the debate on basic income and it is this accusation that the she addresses. 

Keywords: Basic Income – Free riding - Woman  

 

Introdução: 

 

Phillippe Van Parijs no texto Liberdade real para todos? defende que a introdução de uma 

renda básica incondicional pode representar um avanço em relação a justiça como equidade. 

Que tal proposta pode ajudar a viabilizar uma maior compreensão da justiça entendida como 

reciprocidade. E um dos motivos para essa afirmação diz respeito ao caronismo encontrado 

dentro da estrutura familiar, de acordo com os autores a verdadeira preocupação dos que se 

incomodam com o caronismo, não deveria ser o receio de que alguns recebam o benefício sem 

fazer nada, mas sim o fato de que inúmeras pessoas que realmente realizam um trabalho 

essencial acabem ficando sem renda própria, uma grande quantidade de trabalho produtivo 

essencial subsiste sem remuneração porque é realizado dentro de casa. De acordo com Carole 

Pateman (2004) é dentro da estrutura familiar tradicional que encontramos uma enorme 

quantidade de caronismo, onde os homens se beneficiam do trabalho não remunerado realizado 

pelas mulheres. Segundo os autores proponentes da Renda Básica já se aventou uma proposta 

de pagamento direto para esse trabalho, mas essa proposta gera algumas objeções, por exemplo, 
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ao contrário da renda básica esse pagamento seria extinto quando essas mulheres optassem por 

um emprego remunerado, o que prejudicaria a participação feminina no mercado de trabalho, 

além de aprofundar a “armadilha doméstica” na qual elas poderiam ser pegas. E o fato de 

conceber o serviço doméstico como um trabalho remunerado poderia acabar por reforçar a 

divisão de gêneros nas funções domésticas e exigir alguma forma de controle burocrático do 

trabalho pago com erário público. (cf. VAN PARIJS e VANDERBORGHT, 2018, p. 164)  

Então, uma renda básica paga de forma incondicional faria justiça ao beneficiar as mulheres 

que se encarregam de serviços domésticos essenciais, assim como do cuidado de crianças e 

idosos sem serem devidamente remuneradas por esse trabalho. Entretanto, para Pateman a 

posição de Van Parijs e Vanderborght, ainda que represente um avanço em relação a outras 

propostas de distribuição de renda de modo universal, é ainda insuficiente, pois, de acordo com 

a autora, seu argumento é centrado na figura do homem e do trabalho de cuidar dos membros 

da família. Nesse sentido, afirma que a premissa da proposta está centrada no papel masculino 

e na concepção de trabalho entendido como emprego remunerado. Para mudar de fato tal 

situação, e para que a objeção de caronismo dentro da estrutura familiar ganhe relevância é 

preciso considerar a liberdade das mulheres, que de acordo com Pateman, receberam pouca 

atenção na discussão sobre renda básica.  

 

Materiais e Métodos: 

A presente pesquisa pretende apresentar a análise de Carole Pateman sobre a acusação 

de caronismo, objeção levantada contra a renda básica, porém de um caronismo específico, 

aquele encontrado dentro da estrutura familiar, onde os homens se beneficiam do trabalho 

realizado majoritariamente pelas mulheres. Van Parijs afirma que a distribuição de renda de 

modo universal pode contribuir com a redução dessa situação, ou seja, tal proposta pode 

significar um avanço em relação a justiça como equidade. Para Pateman, entretanto, o 

pressuposto que norteia a ideia da Renda Básica está centrado em homens e na concepção de 

emprego, ou seja, é uma questão voltada para o sexo masculino. Para isso usaremos o texto 

Free-Riding and the Household do livro Basic Income: an Anthology of Contemporary 

Research. 
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Resultados e Discussão: 

 A proposta de implementação de uma Renda Básica é sempre confrontada com 

objeções, uma das principais questões levantadas por aqueles contrários a essa ideia é a de que 

ao distribuir renda incondicionalmente, o que significa não exigir comprovação de emprego ou 

de disposição para buscar um emprego, muitos optarão por não trabalhar e é injusto que aqueles 

que escolhem o ócio se beneficiem do trabalho dos outros, em outras palavras, não é justo que 

os ociosos peguem carona no trabalho alheio. Van Parijs e Vanderborght no livro Renda Básica. 

Uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã apresentam boas respostas a 

essas objeções, entretanto o que nos interessa é a argumentação de que a renda básica, ao 

contrário de aumentar a injustiça como descrita cima, pode na verdade reduzi-la. Um dos pontos 

que sustenta tal afirmação diz respeito ao caronismo encontrado dentro da estrutura familiar. 

Para os autores a verdadeira preocupação com o caronismo deveria estar centrada no fato de 

que há inúmeras pessoas que realmente realizam um trabalho essencial sem receber renda 

própria. Uma grande quantidade de trabalho produtivo essencial não é remunerado porque 

acontece dentro de casa. Então, uma renda básica seria a forma mais adequada de lidar com o 

caronismo. Uma renda fixada num valor tal que, se aumentada, agravaria a injustiça decorrente 

do pagamento aos verdadeiros indolentes, ao invés de reduzir a injustiça que se origina do 

pagamento insuficiente àqueles que realizam os serviços domésticos e de cuidados sem receber 

nenhuma espécie de remuneração (cf. VAN PARIJS e VANDERBORGHT, 2018. p. 164) 

 Entretanto, Carole Pateman afirma que o argumento que diz que uma renda 

incondicional encorajaria o caronismo e a ociosidade apenas evidencia que o debate sobre 

Renda básica está centrado na figura de um homem que trabalha, ou evita, um emprego 

remunerado. Pois, nos provoca a autora, quem é visto como mais propenso a ociosidade e a 

diversão? Para ela o pressuposto que direciona a discussão sobre essa proposta trata de um 

problema sobre homens e sobre emprego, questões para as quais a renda básica é relevante, 

enquanto o agregado familiar e o não-emprego são ignorados. E mais, o caronismo no ambiente 

doméstico só faz sentido se entendermos trabalho como emprego remunerado. Estudiosas 

feministas enfatizam há muito tempo que as donas de casa exercem um trabalho não 

remunerado ao cuidar dos afazeres domésticos e ao cuidar de crianças e idosos. Dada a grande 

contribuição desse trabalho que não tem retorno monetário, é pouco provável que as mulheres 

sejam o alvo da objeção de que uma renda básica levaria a ociosidade e a diversão. (cf. 

PATEMAN, 2004)  
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Pateman afirma ainda que, embora a maioria das mulheres (esposas) atualmente contêm 

com um emprego remunerado, a força da sua participação no mercado de trabalho geralmente 

é diferente da dos homens. Isso reflete um sistema que consagra os homens (maridos) como 

provedores. Há mais mulheres trabalhando em período parcial e recebendo salário menor que 

o dos homens. A divisão sexual do trabalho, público e privado, continua a ser estruturada para 

que os homens monopolizem o emprego em tempo integral, com salários mais altos e com 

maior prestígio, e as esposas façam uma parte desproporcional do trabalho não remunerado em 

casa. Devido a estrutura das instituições e crenças sociais, esse arranjo aparece como “racional”. 

O reforço do casamento e do emprego explica porque os homens podem tirar proveito do 

trabalho realizado pelas mulheres e evitem a fazer sua parte justa no trabalho doméstico. Isso 

permite o caronismo por parte dos homens dentro de casa. Nem o caronismo dos homens e nem 

a escala em que ocorre são geralmente reconhecidos na discussão sobre renda básica. Isso 

porque dificilmente o casamento e a família entram na argumentação. Os estreitos parâmetros 

da discussão e a influência da economia neoclássica, impedem a atenção das estruturas 

institucionais e de suas inter-relações. 

Para a autora Van Parijs representa uma exceção ao reconhecer a existência desse 

problema, contudo, “seu aparato teórico neoclássico” não o permite reconhecer que se trata de 

um problema direcionado aos homens. De acordo com a autora o argumento de Van Parijs é 

que a liberdade de escolha surge apenas por causa de diferenças nos gostos ou preferências. O 

caronismo acontece quando os benefícios desfrutados por ambos os parceiros são produzidos 

por apenas um deles, aquele que mais se importa com o benefício específico, como exemplo, 

utiliza a arrumação da casa, incluindo as atividades de limpeza geral. O parceiro que mais se 

preocupa com a arrumação doméstica irá garantir que a casa esteja arrumada. Entretanto, para 

Pateman há substanciais evidências empíricas que mostram ser mais provável que a parceira 

realize as atividades de arrumação da casa. A instituição do casamento e as crenças sociais 

sobre o que significa ser uma “esposa” ou "marido" desapareceu na análise de Van Parijs e 

existem apenas dois indivíduos, indistinguíveis, exceto por seus gostos diferentes para um 

ambiente limpo. A teoria de Liberdade real para todos do autor impede a análise da estrutura 

das relações entre os pares, portanto, uma área crucial de debate é removida da discussão sobre 

Renda Básica.  

Questiona a argumentação de Van Parijs que afirma que algumas mulheres 

provavelmente usem sua renda básica para "aliviar o 'turno duplo' em determinados períodos 

de suas vidas". E também sua afirmação que diz, "quem pode acreditar sinceramente que 
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trabalhar sujeito aos ditames de um chefe durante quarenta horas por semana é um caminho 

para a libertação?"  Assegura que podemos ter sérias dúvidas sobre este último questionamento, 

mas que devemos perguntar, primeiro, se trabalhar para um marido em casa também é o 

caminho certo e, segundo, perguntar por que os homens não podem usar sua Renda Básica para 

assumir sua parte justa do trabalho doméstico e de cuidados. “Agora é a hora de fazermos a 

segunda pergunta. ”  (PATEMAN, 2004).  

Pois, as condições sob as quais a instituição de emprego e o sistema de seguro social 

como conhecemos estão desmoronando. Os empregos masculinos da "velha economia" estão 

sendo varridos na reestruturação econômica global. E novos empregos estão sendo criados, mas 

muitos são mal remunerados, sem benefícios e temporários, e a insegurança econômica é 

generalizada. As opiniões sobre feminilidade, masculinidade e casamento também estão 

mudando, mas como ainda estamos no meio de todas essas mudanças, é difícil saber qual será 

o resultado final. Porém, tempos de mudança rápida oferecem oportunidades para investigar 

novas ideias e analisar criticamente os arranjos antigos, incluindo a estrutura das instituições 

sociais que incentivam os homens a evitar sua parte justa do trabalho doméstico. Tornou-se 

agora possível repensar as conexões entre renda e emprego remunerado, entre casamento, 

emprego e cidadania, entre a divisão pública e privada do trabalho, e até reconsiderar o 

significado de "trabalho". Reorientar o debate sobre a Renda Básica em torno de seu significado 

para a democratização significaria substituir a preocupação com um tipo de caronismo pela 

preocupação em como conseguir reforçar a reciprocidade no sentido de ajuda mútua em toda a 

ordem social. E isso, por sua vez, exigiria ampliar os termos do debate, envolver-se com o 

grande campo de análise feminista, afastar-se das suposições da economia neoclássica e 

desenvolver um argumento político. (cf. PATEMAN, 2004).   

Impor algumas condições afim de tentar limitar o caronismo masculino, como a 

sugestão de Atkinson (1996) de “renda de participação”, parecem insuficientes, de acordo com 

Pateman.  Ainda que essa noção seja estendida para dar aos maridos um pagamento pela 

“contribuição” com os afazeres domésticos, essa proposta não é suficiente para resolver a 

deficiência no foco necessário sobre o problema estrutural das conexões entre casamento, 

emprego e carona dos maridos. Embora, essa proposta sirva para destacar a relevância social 

do serviço realizado pelas mulheres dentro de casa, propor um pagamento ao homem pela ajuda 

na realização dos serviços de cuidados e arrumação, é, na verdade, uma solução que pouco 

ajuda a acalmar os receios das pensadoras feministas de que uma Renda Básica servirá para 
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reforçar a menor posição das mulheres e a ociosidade dos maridos dentro de casa. (cf. 

PATEMAN, 2004).   

 A proposta de Van Parijs parece não desconsiderar por completo os problemas que a 

autora levanta. Sua posição libertária, que visa diminuir desigualdades, que busca equilibrar a 

balança da justiça, sem dúvidas pode contribuir também para a desigualdade de gênero. O 

ponto, então, está em entender em que medida a proposta de Van Parijs consegue suprimir as 

demandas feministas. Lorena Fonseca Silva em sua dissertação: “Renda Básica Universal: 

Liberdade real para todas? Críticas Feministas ao libertarismo real de Philippe Van Parijs” 

contempla essa questão. Sua conclusão é de que a teoria de Van Parijs atinge parcialmente esse 

intento. Uma vez que, os argumentos a favor de uma Renda Básica prevalecem como medida 

de igualdade de gênero, na análise de ganhos e perdas para as famílias. Porém, o modelo, per 

si, não constitui medida suficiente para atender a todas as condições de liberdade real para as 

mulheres.  

 

Conclusão: 

 A possibilidade de poder contar com uma renda é, sem dúvida, ponto fundamental para 

o aumento de autonomia e de liberdade individual. Para a mulher, por tudo que vimos acima, a 

garantia da renda pode ter um significado ainda mais fundamental, a independência financeira 

representa possibilidade de emancipação.  Então, seria normal concluir que a pauta da Renda 

Básica seja apoiada pelo movimento feminista. Porém, não é este ainda o caso, garante 

Pateman, algumas feministas são contrárias a ideia por temerem que uma renda básica reforce 

a divisão sexual do trabalho e a menor cidadania das mulheres. Elas temem que a renda básica 

reforçaria as limitações já existentes nas liberdades femininas. O argumento é que a provisão 

de uma renda sem a exigência de um emprego remunerado em consideração a posição das 

mulheres no mercado de trabalho combinada com as crenças ainda persistentes dos papéis que 

devem ser ocupados por homens e mulheres, daria um incentivo maior à que as mulheres 

realizem os trabalhos domésticos não remunerados, ao mesmo tempo que incentivariam os 

homens a carona.  

 Pateman afirma ainda que o receio com tal proposta se intensifica quando, a fim de 

minimizarem a falta de incentivo ao trabalho, se propõe um valor baixo para a renda básica, 

porque esse incentivo está considerando homens com empregos remunerados. Uma renda 

básica abaixo do nível de subsistência reforçaria o trabalho de cuidado não remunerado 
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realizado pelas mulheres, ao invés de incentivá-las a buscar emprego, afirmam. Para que a 

proposta de uma Renda básica realmente ajude as mulheres, Pateman garante que, o debate 

deve incluir os argumentos feministas, assim como ter em foco a preocupação com a 

democratização. Uma vez que, o argumento de buscar pela melhora de vida dos mais pobres, 

não inclui as considerações sobre as “conexões estruturais entre casamento, emprego e 

cidadania” e nem sobre a divisão sexual do trabalho, nos setores público e privado. Para um 

processo de fato democrático é necessário dar atenção as estruturas institucionais especialmente 

as instituições de casamento e emprego.  

Contudo, as críticas que Pateman dirige a Van Parijs podem levantar uma necessária 

discussão. Por mais que se preocupe com o impacto da injustiça que sofrem as mulheres na 

divisão, pública e privada, do trabalho, a visão de um homem sobre essas questões não 

conseguirá o mesmo nível de abrangência que uma análise realizada por uma autora feminina 

atingirá. O que não significa dizer, e é preciso ressaltar, que uma proposta assinada por um 

homem deva ser invalidada ao tratar das dificuldades das mulheres, mas ressalta a necessidade 

de incluir a posição das mulheres nessa discussão. Com isso a questão colocada e reafirmada 

por Pateman, sobre a necessidade de se incluir pensadoras feministas no debate sobre a Renda 

Básica ganha ainda mais peso. Muito além de representar apenas críticas e limitações da 

proposta da Renda Básica, as “acusações” que Pateman dirigi a proposta vanparijsiana devem 

servir como alerta para a necessidade de agregar à ideia as reinvindicações feministas, para que 

tal ideia se torne ainda mais abrangente e inclusiva. Pois, como afirma Roberto Gargarella 

(1996), “o destino de muitos depende da implementação urgente de políticas desse tipo. ”  
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Palavras-chave: [Glycine max (L.) Merril], Phakopsora pachyrhizi, Multilinha. 

 A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é a 

doença mais severa da cultura e pode causar perdas de produtividade de até 100%. 

Assim, o desenvolvimento de novas cultivares resistentes é um passo primordial na 

preservação do rendimento das plantas e o uso de multilinhas é uma estratégia 

promissora na busca pela resistência durável. Objetivou-se quantificar a eficiência do 

emprego de multilinhas na cultura da soja visando o controle da ferrugem asiática. O 

experimento foi conduzido no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 

Agropecuária da UFLA (Fazenda Muquém) na safra 2019/20. Foram avaliadas sete 

cultivares de soja comerciais com gene de resistência à ferrugem asiática (TMG 7060 

IPRO, TMG 7063 IPRO, TMG 7262 RR, TMG 7062 IPRO, TMG 7363 RR, TMG 7067 

IPRO, BRS 511), uma cultivar comercial susceptível (M6410 IPRO) como testemunha 

e uma multilinha, ou seja, uma mistura dos genótipos resistentes. O delineamento 

utilizado foi o de blocos completos casualizados com doze repetições. A semeadura 

ocorreu em dezembro de 2020 e as avaliações foram realizadas em fevereiro e março de 

2021. Foram realizadas cinco avaliações de severidade com o auxílio de escala 

diagramática no intervalo de seis dias entre as avaliações, sendo avaliados três trifólios 

por planta, sendo a média da severidade uma estimativa da média da doença na parcela. 

Posteriormente, foi realizada a avaliação da área abaixo da curva de progresso da 

doença (AACPD). Foram realizadas a avaliação da desfolha da parcela com auxílio de 

escala diagramática e a área abaixo da curva de progresso da desfolha. Os dados foram 

submetidos a análise de variância com o auxílio do software SISVAR, sendo os efeitos 

avaliados pelo teste Scott Knott, ao nível de 5% de probabilidade. A cultivar M6410 

IPRO apresentou as maiores médias para todos os caracteres avaliados, seguida pela 

cultivar BRS 511. As cultivares TMG 7062 IPRO e TMG 7363 RR estiveram presentes 

nos grupos de menores médias para todos os caracteres avaliados. A multilinha figura-

se como eficiente para a redução da severidade da ferrugem asiática da soja. 
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O cultivo de rosas (Rosa sp.), flor de corte mais produzida no Brasil, enfrenta 

desafios fitossanitários, como a ocorrência de pragas, incluindo o tripes Selenothrips 

rubrocinctus. Tendo em vista seu potencial como praga, o estudo de métodos de controle 

é essencial e, nesse sentido, o controle biológico é uma tática promissora. Assim, neste 

trabalho objetivou-se compreender o efeito de S. rubrocinctus no desenvolvimento do 

predador Chrysoperla externa. O estudo foi realizado no Laboratório de Controle 

Biológico com Entomófagos (LCBE), do Departamento de Entomologia/ESAL/UFLA, 

em condições controladas (25±1 °C, 70±10% de UR e fotofase de 12h). O experimento 

foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 2 tratamentos (T1 

= ninfas de S. rubrocinctus; T2 = ovos de Ephestia kuehniella - Testemunha) e 30 

repetições. Ninfas de 2º instar de S. rubrocinctus, criadas em folhas de roseira cv. 

Avalanche mantidas em laboratório, foram ofertadas diariamente para larvas de 1º e 2º 

instar de C. externa, contabilizando-se o consumo diário em cada estádio de 

desenvolvimento do predador. A duração de cada instar também foi avaliada quando 

ofertado ovos de E. kuehniella. Modelos lineares generalizados com distribuição do tipo 

gamma foram utilizados para análise dos dados, com médias comparadas pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). A duração do 1º instar de C. externa foi de 4,97 ± 0,14 e 2,77 ± 0,07 

dias quando alimentado com ninfas do tripes e ovos de E. kuehniella, respectivamente, 

apresentando diferença estatística (p = 0,0001) entre as médias.  Não houve diferença 

para a duração do 2º instar, obtendo-se 2,96 ± 0,08 e 2,27 ± 0,08 dias, quando ofertado 

ninfas do tripes e ovos da traça.  As larvas de 1º instar de C. externa consumiram 83,10 

± 3,80 ninfas de tripes, igualando-se àquelas de 2º instar que consumiram 80,1 ± 3,79 

ninfas, o que possivelmente é explicado pelo prolongamento do 1º instar quando 

alimentado pela presa estudada. Induzindo que as ninfas de S. rubrocinctus é uma presa 

adequada para o predador, tornando-o potencialmente eficiente no controle populacional 

da praga. 
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     Em teoria plantas C4 cultivadas em condições adequadas não respondem ao aumento 

da pCO2. No entanto, observou-se que plantas de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 

podem apresentar maior fotossíntese e maior produção de fitomassa em condições de 

alto pCO2. Respostas anatômicas são pouco consideradas neste tipo de estudo, diante 

disso e considerando que características anatômicas são intimamente relacionados ao 

funcionamento do vegetal, objetivou-se testar a hipóteses de que mudanças anatômicas 

associadas a variação na  densidade estomática (DE) e funcionalidade dos estômatos 

(FUN) induzidas pela elevada pCO2 podem explicar maiores taxas de fotossíntese e 

alterações no acúmulo de biomassa em cana-de-açúcar em condições de seca. O estudo 

foi conduzido em câmaras de topo aberto utilizando duas variedades de cana-de-açúcar 

(RB867515; RB855536). Essas foram crescidas sob dois ambientes de CO2 (380 e 680 

µmol mol-1) durante 67 dias. Após os primeiros 30 dias de tratamento com CO2 as 

plantas foram expostas a restrição hídrica. Análises biométricas, anatômicas, 

fotossíntese e conteúdo de clorofila foram realizadas; o índice de tolerância (IT) foi 

calculado com base na partição de biomassa. Assim, encontrou-se que plantas de ambas 

as variedades, quando submetidas a déficit hídrico apresentaram redução de biomassa, 

área foliar e variáveis de crescimento de forma geral. Sob alta [CO2] houve redução no 

conteúdo relativo de clorofilas nas duas variedades, independentemente da condição 

hídrica, sendo mais marcado o efeito para a variedade RB855536. Ao mesmo tempo foi 

observado aumento no IT para ambas as variedades e maior acúmulo de massa seca de 

raiz e colmo para a variedade RB85553 na condição de restrição hídrica. Já a alta [CO2] 

promoveu aumento na fotossíntese líquida de ambas as variedades. Foi detectada 

diminuição na DE em plantas expostas sob alto CO2 e sob déficit hídrico da variedade 

RB855536. Porém, a funcionalidade estomática para essa variedade foi maior. Neste 

sentido, sugere-se que variedade RB855536 é responsiva ao aumento da [CO2]. 

Possivelmente a diminuição na DE junto com o aumento na funcionalidade estomática 

melhoram a capacidade de difusão de CO2 e minimizam a perda de água na condição de 

seca o que leva a manutenção da biomassa e aumentos no IT sob condições de estresse.  
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 Este estudo recupera um sentido de técnica (enquanto meio) concebida por 

Klauss Vianna, cujos pensamentos emergem de suas investigações entre o Teatro e a 

Dança, a fim de extrapolá-los ao âmbito formativo docente. Ao mergulhar nas 

características do trabalho desenvolvido por Vianna, traça-se um percurso a ser 

realizado fundamentalmente à luz da Teoria Crítica da Sociedade, onde em primeiro 

plano aparece o conceito de semiformação (2006), elaborado pelo filósofo Theodor W. 

Adorno. Dessa forma, revela-se que as formações de professores, as quais poderiam ser 

núcleos de força para engendrar resistências sociais tão logo formassem para propósitos 

culturais e humanos têm, longe disso, seu lugar cativo enquanto um braço a mais na 

reprodução de toda a estrutura social capitalista, onde predomina a razão instrumental 

enquanto máxima instância para ordenar a vida humana. No afã da fascinante era da 

tecnocultura (técnica como fim), da produção de conhecimentos express, fica 

assegurada a continuidade de processos semiformativos pela formação alucinada e fugaz 

que resulta em heteronomia dos indivíduos frente a pluralidade de saberes possíveis para 

além do cogito, ergo sum. Com o propósito de fortalecer resistências frente a isso, é 

diante do entrecruzamento teórico acima referido que pretendemos nos aventurar e 

esboçar fundamentos de uma formação docente pela via do descondicionamento 

corporal, de onde possam emergir centelhas principiadoras de processos de 

esclarecimento e de emancipação uma vez que, alvorecendo o corpo em suas 

singularidades, animando-o para sua dimensão relacional, desperte-se a existência para 

sentidos mais genuínos e polissêmicos. Especialmente neste momento histórico onde 

salta aos olhos o poderio da tecnocultura, onde o corpo e suas expressões são cada vez 

mais extrínsecos aos processos educativos, sublinhamos a relevância do encorajamento 

à imaginação e ao desbravamento da existência; ao tomar Vianna e Adorno como raízes 

da formação docente proposta, transfiguramos um suspiro de tempo livre que ousa opor-

se ao pragmatismo das formações em curso.  
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Abstract. Foundry sand is widely used worldwide and plays a role in the production 

process for making forged materials. Due to the type of material that will compose 

this sand and the possible processes that it will be used, it can be reused. The large 

volume generated, together with the few specific legislation for this type of material, 

makes it more and more common the incorrect final destination or its accumulation 

in industrial landfills. The search for suitable ways to reuse FDS, in addition to 

helping to reduce the need for disposal in industrial landfills, thereby reducing the 

risk of environmental accidents, is also likely to generate savings from using this 

product for other purposes. Several uses are pointed out as options for reusing FDS. 

In view of this reality, the present work aims to present, through a bibliographic 

survey, techniques and an environmentally correct solution for this waste in Brazil 

and worldwide. 

Keywords: Cover layer, solid waste classification, industrial residue, final 

provision. 

 

Resumo. A areia de fundição é vastamente utilizada em todo o mundo e tem sua 

função no processo produtivo para confecção de materiais forjados. Em 

decorrência do tipo de material que vai compor essa areia e os possíveis processos 

que ela será empregada, ela poderá ser reutilizada. O grande volume gerado, junto 

às poucas legislações específicas para esse tipo de material, torna cada vez mais 

comum a destinação final incorreta ou seu acumulo em aterros industriais. A busca 

por formas adequadas de reaproveitamento das ADF, além de ajudar a reduzir a 

necessidade de sua disposição em aterros industriais, com isso, diminuindo o risco 

de acidentes ambientais, também é passível de gerar economia com a utilização 

desse produto para outros fins. Vários usos são apontados como opções de 

reaproveitamento das ADF. Em face a essa realidade, o presente trabalho tem, por 

objetivo, apresentar, através de levantamento bibliográfico, técnicas e solução 

ambientalmente correta para esse resíduo no Brasil e no mundo. 

Palavras-chave: Camada de cobertura, classificação de resíduos sólido, resíduo 

industrial, disposição final. 

1. Introdução 

A indústria de fundição é um segmento que está diretamente ligado ao desenvolvimento 

econômico de um país, pois a sua rede de produção está vinculada a diversas cadeias 

produtivas dos mais variados setores da economia. Portanto, em virtude desta inter- relação 

o segmento de fundição pode ser considerado como um indicador do desempenho da 

economia. 

 Uma das características da indústria de fundição é a grande geração de resíduos 

decorrente do processo produtivo. Os dois principais resíduos gerados no processo 

produtivo da indústria da fundição são as sucatas metálicas e areia descartada de fundição 
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(ADF). A sucata metálica não se torna uma problemática, pois o resíduo gerado em sua 

maioria é reutilizado no próprio processo, ou é destinado para reprocessamento externo em 

outros seguimentos, principalmente o de siderurgia. 

 Já para resíduo da areia de fundição tem se configurado como um grande passivo 

para o setor, pois até o momento foram poucos os estudos e pesquisas para reutilizar esse 

material de forma economicamente viável. Os aterros industriais hoje são considerados 

pelos órgãos ambientais como uma alternativa ambientalmente aceitável, pelo fato de os 

impactos serem localizados, dotados de sistemas de controle ambiental e monitorados. No 

entanto, os altos custos para destinação do resíduo de areia de fundição em aterros 

industriais e a e potencialidade de reutilização deste resíduo em outras áreas, vem 

despertando o interesse pelo desenvolvimento de pesquisas que leve a resultados que 

viabilizem a reutilização dos resíduos de ADF. 

 Associado ao aumento das restrições ambientais e à tendência a custos cada vez 

maiores com disposição final em aterros, o interesse em pesquisas para o melhor 

aproveitamento das ADF vem aumentando, tornando esse um material com grande potencial 

econômico, a ser explorado e direcionando o trato desses resíduos, como um dos caminhos 

a serem trilhados em prol da sustentabilidade do setor de fundição no Brasil. 

 Em face a essa realidade, o presente trabalho tem, por objetivo, apresentar uma 

revisão bibliográfica a respeito dos estudos acadêmicos desenvolvidos no que se refere à 

reutilização da areia descartada de fundição e das práticas adotadas no Brasil e no mundo, 

visando o seu reaproveitamento e iniciativas quanto à busca da minimização dos problemas 

para disposição do resíduo, de forma a avaliar a viabilidade de reutilização do resíduo de 

areia de fundição, considerando suas características. 

2. Procedimento Metodológico 

A metodologia deste trabalho se baseou no levantamento bibliográfico referente às práticas 

e os estudos desenvolvidos quanto a caracterização e reaproveitamento do resíduo areia de 

fundição. 

 Para realizar o levantamento bibliográfico dos programas de reuso e dos estudos 

desenvolvidos sobre a areia de fundição foram pesquisadas diferentes bases de dados como 

Portal Periódicos da Capes para busca de artigos técnicos, sites de órgãos ambientais 

(Environmental Protection Agency -EPA, Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e Fundação Estadual do Meio Ambiente- 

FEAM), teses de doutorado e dissertações de mestrado, além dos sites de associações como 

Associação Brasileira de Fundição (ABIFA) e Sindicato da Indústria de Fundição de Minas 

Gerais (SIFUMG). 

 Empregou-se na pesquisa a busca por palavras-chave: Foundry Sand; Areia de 

Fundição; Processo de Fundição; Reutilização de Areia de Fundição e Reaproveitamento de 

Areia de Fundição. 

 Seguiu-se com a seleção das referências encontradas, a fim de identificar os 

programas de reuso de resíduos de fundição e seus respectivos regulamentos. 

 Foram relacionados artigos técnicos nacionais e internacionais, além de teses de 

doutorado e dissertações de mestrado a fim de obter informações quanto ao estado da arte 
da reutilização do resíduo de areia de fundição no Brasil e no mundo. Buscou-se também 

referências de iniciativas brasileiras quanto ao gerenciamento do resíduo e foram 

apresentados procedimentos já adotados pela CETESB pela FATMA. A nível nacional, foi 

abordada a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a NBR 15702/2009, 

que estabelece as diretrizes para aplicação de areias descartadas de fundição como matéria-

prima em concreto asfáltico e cobertura diária de aterro sanitário. 
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3. Resultados e discussão 

Com a pesquisa foi possível identificar várias formas de utilização de areia descartada de 

fundição tanto no Brasil quanto no mundo. 

 Nos estudos desenvolvidos no Brasil, Mazariegos (2008) investigou a viabilidade 

técnica para a reciclagem de resíduos de descarte de areia de fundição aglomeradas com 

argila, para aplicação no setor de construção civil. Os tijolos foram submetidos aos ensaios 

de solubilização, resistência à compressão e absorção de água, apresentando resultados 

satisfatórios e comprovando a viabilidade técnica para aplicação na execução de alvenarias. 

 Costa et al. (2007) avaliaram o comportamento de misturas asfálticas a quente, 

obtidas a partir da adição de resíduo “areia verde” de fundição em substituição ao agregado 

fino convencionalmente utilizado (areia de cava ou rio). Os resultados obtidos em 

laboratório mostraram que existe a viabilidade técnica para o uso de areia de fundição 

descartada em substituição a agregados finos em massa asfáltica para pavimentação. 

 Chegatti & Soares (2016) avaliaram amostras de resíduos de fundição com o 

objetivo de verificar sua aplicabilidade em massas asfálticas do tipo CBUQ – classe C e 

cerâmica vermelha. A conclusão do estudo foi que é possível utilizar até 10% em peso de 

resíduo de fundição. 

 Gomes et al (2007) avaliaram a viabilidade técnica de se utilizar o resíduo areia 

usada de fundição como camada de cobertura intermediária de aterros sanitários. Os 

resultados indicaram que resíduo areia de fundição apresentaram maior potencial de 

utilização como camada de cobertura final. 

 Dayton et al (2009) mostram que nos estudos e aplicações desse tipo de resíduo pelo 

mundo, foi possível identificar aplicações em mistura de solo que são vendidos diretamente 

e por meio de centros de jardinagem em Ohio nos Estados Unidos; Em Wisconsin a ADF é 

utilizada em aterros; Em Michigan a areia é incorporada a outros materiais e produz 

agregado fino para uso na fabricação de asfalto; Já na Virginia o reuso é feito para 

pavimentação de estacionamentos. 

 Segundo a EPA (2002), em países da Europa a prática de reutilização de resíduos de 

fundição ainda é muito recente, mas é considerada como uma prioridade dentro da indústria 

europeia no ponto de vista ambiental e econômico e que se encontra em crescente 

desenvolvimento. Como é o exemplo da Bélgica, que estuda a aplicação dos resíduos de 

fundição em diferentes etapas da construção de estradas como material da fundação, base 

ou de enchimento; Na Finlândia, muitos dos resíduos são potencialmente apropriados para 

serem usados em obras de terraplanagem e há também uma demanda para que estes 

materiais sejam usados como substitutos de agregados naturais nos processos de 

compostagem. Na Dinamarca a aplicação de resíduos sólidos como material de enchimento 

e na construção de estradas é regulamentada e mais de 80% do resíduo de ADF e reciclado. 

Já na Alemanha e França o resíduos de fundição é utilizado na fabricação de asfalto. 

 A Austrália desenvolveu um projeto visando o estudo da aplicação de resíduos de 

fundição como subprodutos, como utilização na produção de concreto, na adição em asfalto 

(nas etapas de base e sub-base), material de enchimento, condicionante de solo para 

agricultura, produção de cimento, fabricação de tijolos, como material de drenagem e 
aditivo no processo de compostagem EPA (2002). 

4. Conclusão 

A ADF, um dos resíduos mais gerados do setor de fundição, tem sido objeto de preocupação 

quanto à sua destinação final no Brasil e no mundo devido aos grandes volumes gerados. 

 Esse fato, motivou o desenvolvimento dessa pesquisa que consiste em uma revisão 

bibliográfica a respeito das práticas adotadas no Brasil e no mundo no que se refere ao 
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reaproveitamento da areia de fundição e as iniciativas brasileiras buscando a minimização 

dos problemas para disposição do resíduo. Buscou-se também o levantamento dos estudos 

acadêmicos desenvolvidos no que se refere à reutilização dos resíduos de areia de fundição. 

A partir dos estudos e experiências pesquisadas, pode-se concluir que a areia de fundição 

constitui-se em um resíduo com grande potencial de reaproveitamento, fato que, com a 

pesquisa pode ser comprovada por sua reutilização em diversos países. Apesar da prática de 

reutilização de resíduos de fundição ainda serem muito recentes, ainda assim é considerada 

como uma prioridade dentro da indústria da maioria dos países, visando do ponto de vista 

ambiental e econômico e que se encontra em crescente desenvolvimento. 
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Embalagens à base de materiais não renováveis com propriedades de barreira a água, 

gases e óleos é frequente no cotidiano, porém, podem causar danos ambientais depois de 

utilizadas. Alternativamente, produtos biodegradáveis são aplicados em formulações de 

revestimento em papéis, visando diminuir esse problema. Assim, objetivou-se verificar as 

propriedades de barreira ao vapor de água e à graxa de formulações biodegradáveis de 

poli álcool vinílico (PVOH) e hidroxipropil metilcelulose (HPMC) para a aplicação da 

tecnologia de revestimento em papel sack Kraft na construção de embalagens 

multicamadas. Tais materiais foram testados em revestimentos contendo 100% PVOH 

(1), 100% HPMC (2), 50/50% PVOH/HPMC(3) e comparados com o papel sack Kraft 

60 g/m² sem revestimento, como controle. A aplicação dos revestimentos sobre o papel 

foi realizada com pincel seguindo a direção das fibras, com duas camadas de cada 

formulação alcançando cerca de 5 g/m² de gramatura, seguidas da secagem dos papéis 

multicamadas. As propriedades de gramatura, taxa de permeância ao vapor de água 

(TPVA), resistência ao óleo e molhabilidade dos papéis revestidos foram avaliadas 

seguindo as normas vigentes. Com gramaturas similares para efeito de comparação, 

variando de 4,91 a 5,10 g/m², os papéis revestidos mostraram diminuição significativa na 

TPVA dos papéis revestidos. O controle apresentou uma taxa de 449 g/m².dia, enquanto 

que as amostras 1, 2 e 3 apresentaram taxas de 87,  331 e 286 g/m².dia, respectivamente. 

A resistência ao óleo, por outro lado, só foi alcançada com as amostras 1 e 2, com kit-

óleo n. 12. A mistura testada, amostra 3, mostrou além da ausência a resistência ao óleo, 

um alto valor de molhabilidade com 0,2 °/s, enquanto que as amostras 1, 2 e controle 

tiveram valor de 0,0 °/s. A combinação de materiais biodegradáveis pode ser usada como 

revestimento para melhorar as propriedades de barreira de papéis a fim de criar 

embalagens mais sustentáveis. 
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 A produção de sementes hibridas de milho depende do sincronismo do 

florescimento entre os parentais masculino e feminino e estes geralmente possuem ciclos 

diferentes. Com isto tem-se a necessidade de plantio em períodos distintos para garantir 

a sincronia de florescimento e por consequência a polinização. O objetivo dessa pesquisa 

foi avaliar o efeito do revestimento de sementes com diferentes doses de polímero, como 

agente de retardo de germinação de sementes de milho, visando sincronizar o 

florescimento dos parentais. 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 5x1 sendo um polímero e cinco doses 

(0, 30, 40, 50 e 60 litros/100 kg/sementes). Foi utilizado semente do hibrido BM - 915- 

PRO, fornecido pela Sementes Biomatrix. A qualidade fisiológica da sementes foi 

avaliada pelo teste de germinação. Verificou-se que a medida que aumentou a dose de 

polímero ocorreu uma redução da velocidade na germinação das sementes de milho. 

Independente da dose utilizada as sementes tratadas com polímero obtiveram menores 

porcentagens de germinação. Conclui que o revestimento das sementes de milho com 

polímero promove uma redução da velocidade de germinação das sementes, e que as 

maiores doses possuem efeito mais acentuado, havendo necessidade de maiores pesquisa 

para definir a dose ideal. 
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 O lançamento de águas residuárias sem o devido tratamento ou em 

desconformidade com os padrões de qualidade estabelecido pelos órgãos ambientais 

pode ocasionar diversos impactos ambientais negativos. O fósforo (P) é o elemento que 

está diretamente relacionado com a eutrofização dos recursos hídricos, e pode ser 

considerado um dos poluentes presentes em águas residuárias tratadas em sistemas com 

baixa eficiência de remoção de nutrientes. Os impactos causados pelo P proporcionaram 

maiores buscas por estudos sobre a sua extração e subsequente uso na agricultura, que 

pode ser realizada a partir de sua conversão para utilização como fertilizantes. Nesse 

contexto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre 

diferentes técnicas de remoção de P em águas residuárias, visando comparar as 

eficiências de cada método. As remoções de P podem ocorrer por processos físicos 

(adsorção), químicos (precipitação química), físico-químicos (coagulação-floculação-

sedimentação) e biológicos (remoção biológica aprimorada, sistemas alagados 

construídos e microalgas). A escolha da técnica a ser aplicada depende da análise de 

diversos aspectos, como o tipo de água residuária a ser tratada, sendo necessária a 

avaliação de suas características físicas, químicas e biológicas, além dos recursos 

financeiros disponíveis e até mesmo a finalidade de utilização do efluente e/ou do lodo 

gerados após o tratamento. 
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Doru luteipes (Dermaptera: Forficulidae) é um predador natural de várias pragas 

agrícolas. Visando sua utilização em larga escala é necessário aprimorar a criação massal. 

Embora seja um predador muito estudado, há uma lacuna em relação ao comportamento 

de acasalamento e período de pré-oviposição das fêmeas. Assim, este trabalho teve como 

objetivos observar o ritual de acasalamento, determinar o período de pré-oviposição e o 

número médio de ovos depositados por fêmea. O experimento foi realizado no 

Laboratório de Controle Biológico de Pragas (LCBIOL) do Departamento de 

Entomologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) em temperatura  de 24±1°C e 

fotofase  de 12h. Trinta e seis fêmeas recém emergidas oriundas da criação de manutenção 

foram isoladas em recipientes de plástico transparente (530 ml) tampados com tecido 

voile. Para cada repetição foi fornecido dieta artificial e uma pipeta pasteur cortada em 

uma das extremidades e vedada com algodão umedecido. A cada 24h foi adicionado um 

macho adulto de idade conhecida por recipiente e observado o aceite ou não pela fêmea 

por 30 minutos.  Em caso de recusa, o macho era retirado e o processo repetido por mais 

duas vezes. Em caso de aceite e acasalamento, o macho permanecia no recipiente por 24 

horas e, posteriormente era removido. Após o acasalamento, a fêmea não teve mais 

contato com outros machos. O ritual de acasalamento se inicia quando o macho mantém 

os cercos virados em direção as fêmeas movimentando-os verticalmente até obter uma 

reação das fêmeas, que se for favorável é caracterizada por virar os cercos em direção aos 

do macho e permitir o encaixe dos aparelhos reprodutores por vários minutos. O período 

de pré-oviposição foi 13,24 ± 0,2 dias e o número médio de ovos na primeira postura foi 

de 35,7 ± 1,5. Com base nesses dados será possível aumentar as taxas reprodutivas do 

predador em laboratório.  
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Redes oportunistas (OppNet) é um paradigma de rede no qual os nós móveis comunicam-
se  entre  si,  mesmo  que  a  conectividade  origem/destino  não  exista.  Neste  cenário,  os
endereços de destino são desconhecidos pelos de envio. É uma rede autoajustável, com
base  em tempo  e  proximidade.  Neste  contexto,  a  mobilidade  dos  dispositivos  em um
ambiente  oportunista  é vista como uma alternativa  para a comunicação.  Um problema
fundamental  na  OppNet  é  como realizar  o  roteamento  de mensagens da  origem até  o
destino, já que o caminho entre os nós é dinâmico durante o tempo de vida da mensagem,
durante o tempo de vida da mensagem. O trabalho pretende desenvolver um protocolo que
atue de forma dinâmica em uma rede oportunista, encontrar os perfis relativos desejados e
traçar estratégias de entrega das mensagens neste tipo de estrutura. Um protocolo com base
em perfil relativo, onde o destino de uma mensagem não é identificado por um endereço
de rede, pode ter várias aplicações. Nesse caso, os aplicativos enviam mensagens para nós
pertencentes a um perfil definido, baseado em atributos dos nós. O protocolo trabalha com
atributos próprios e relativos ao nó, além de ter um modo de otimização das rotas, via
pontos  de  encontros  (hubs).  Esta  junção  de  abordagens  visa  torná-lo  mais  eficaz  no
processo de exploração e entrega de dados. Na seguinte situação: Uma mensagem precisa
ser  enviada a um destino,  porém este não é conhecido,  mas o perfil  do destinatário  é
conhecido, trata-se de encontrar um agricultor que produz morangos e dentre esses o que
mais produz. Com este perfil definido, uma fase de exploração fará a coleta de todos os
perfis encontrado em seu processo de broadcast. Após essa etapa, onde os perfis dos nós
foram encontrados, traçar-se-á uma estratégia de definir o perfil que receberá a mensagem,
neste caso, dentre todos os perfis encontrados o que atente a questão: Quem produz mais
morango?  Na  fase  exploratória  identificou-se  vários  perfis,  como  o  nó  que  frequenta
feiras, estacionários em zona rural e frequentadores de centrais de abastecimento. Esta fase
foi capaz de detectar o nó que mais produz morango onde a possibilidade de encontrar o
maior produtor de morango entre produtores de morango é factível. Conclui-se portanto,
que o uso de um protocolo  oportunista  que explore  perfis  relativos  é um modelo que
atenderá a necessidade de entrega de mensagens eficientemente, demostra ser uma opção
eficaz em uma Oppnet. 

BORREGO,  C.  et  al.  Explore  and  wait:  A composite  routing-delivery  scheme  for
relative profile-casting in opportunistic networks.
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A secagem é um importante processo para agregação de valor à madeira, podendo ser 

realizada de forma natural ou em estufa. O objetivo deste estudo foi realizar a secagem 

em estufa convencional de tábuas de Eucalyptus grandis confeccionadas por dois 

diferentes tipos de desdobro e avaliar os defeitos pós secagem. Foram coletadas duas 

árvores de Eucalyptus grandis do plantio experimental da Universidade Federal de 

Lavras, de cada árvore foram seccionadas 5 toras, totalizando uma amostragem de 10 

toras. Foram avaliadas duas metodologias de desdobro tangencial, o paralelo ao eixo e o 

paralelo a casca, sendo 5 toras destinadas ao primeiro método e 5 toras destinadas ao 

segundo método, respectivamente. Foram confeccionadas tábuas de 25 mm de 

espessura.  A umidade foi determinada utilizando o método gravimétrico. Para o 

controle da secagem, diariamente foram observadas as variáveis do processo de 

secagem que são temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo umido, umidade 

relativa do ar, temperatura da água e umidade da madeira indicada pelos sensores de 

umidade. Para a secagem da madeira de Eucalyptus grandis utilizou-se o programa de 

secagem desenvolvido para madeiras de clones de híbridos de Eucalyptus sp. presente 

na literatura. Após a secagem das tábuas, foram avaliados os defeitos conforme a 

Norma de classificação de madeira serrada de folhosas, considerando as rachaduras, 

encanoamento, encurvamento e arqueamento. Houve incidência de rachaduras de topo, 

apresentando valor médio mais elevado no desdobro paraleo à casca, 26,33%, enquanto 

o desdobro paralelo ao eixo apresentou média de 12,55%. Quanto ao encanoamento, o 

desdobro paralelo à casca apresentou média maior que o desdobro paralelo ao eixo, 

sendo os valores médio de 2,41 mm/m e 1,92 mm/m, respectivamente. A média para o 

encurvamento obtido no desdobro paralelo á casca foi de 3,58 mm/m, já para o 

desdobro paralelo ao eixo foi de 3,74. Apenas o desdobro paralelo ao eixo apresentou 

arqueamento após a secagem, uma média de 7,74 mm/m. Conclui-se que todas as peças 

apresentaram defeitos pós secagem, mas dentro dos níveis aceitáveis, indicando que o 

programa de secagem utilizado para a madeira de Eucalyptus grandis foi eficiente.  
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O Brasil, país essencialmente agroexportador, perde muito de sua produção na pós 

colheita. Os produtos in-natura são transportados em condições não ideais de 

acondicionamento e temperatura, além de um outro fator importante, a qualidade precária 

das estradas brasileiras. Com isso, esse trabalho tem como objetivo oferecer uma 

alternativa à essa problemática, através da aplicação e validação de uma técnica de 

secagem ainda pouco utilizada em processos de escala industrial, o leito de jorro. Para 

realização da pesquisa será utilizado um leito de jorro cilíndrico que será adaptado para 

secagem de um mix de polpas de frutas do cerrado brasileiro. O material pastoso (polpa) 

será injetado por um bico atomizador, sendo depositado sobre a superfície de um inerte 

polimérico,  onde ocorrerá a secagem do material. Esse processo se dá pela passagem do 

ar, com temperatura controlada, gerando um estado de jorro das partículas inertes 

recobertas pelo material. A medida que a umidade do material for reduzida, este se torna 

quebradiço, se desprende do inerte e é carreado pelo fluido até um ciclone que irá coletar 

o pó gerado. Os parâmetros obtidos serão: vazão mínima de jorro ideal, temperatura ideal 

de operação, rendimento do pó e ângulo de repouso. Além disso, serão realizadas as 

análises químicas para determinação da qualidade nutricional do pó: Vitamina C, 

compostos fenólicos, atividade antioxidante através do radical livre DPPH e beta-

Caroteno. De posse desses dados será possível predizer se o método de secagem de polpa 

de frutas no leito de jorro gera um bom rendimento de secagem, com um pó de qualidade 

e com características nutricionais e funcionais mais próximas possível da polpa in-natura. 

Caso sejam obtidos resultados favoráveis, a técnica se torna promissora, pois o custo 

operacional é menor quando comparado a outras técnicas já utilizadas, como secagem por 

spray-dryer e liofilização. Além do custo, a facilidade de operação com leito de jorro pode 

possibilitar esse processamento ainda na propriedade, evitando perdas e reduzindo custos 

com a utilização de sistema de frio. 
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 Estratégias de controle têm sido desenvolvidas para reduzir o uso de produtos 

químicos na agricultura. A grande variabilidade genética intraespecífica dos insetos-praga 

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. 

Helicoverpa armigera e Chrysodeixis includens se alimentam de inúmeras culturas de 

importância econômica, e a bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis produz 

toxinas que apresentam 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 H. armigera e C. includens. Para isso foram 

selecionadas 20 cepas de B. thuringiensis provenientes do Banco de Microrganismo da 

Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG. As cepas foram cultivadas em meio LB 

modificado (citar o meio como vc modificou), com pH ajustado para 7,5 e crescidos em 

estufa a 25 ± 2ºC. Os bioensaios foram realizados com a adição de 100 µl da solução 

bacteriana contendo esporos e cristais, na superfície da dieta artificial específica para 

cada inseto (1 cm
3
), 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 larvas ao Bt. Foram realizadas 4 repetições por tratamento + testemunha 

composta somente por água deionizada autoclavada, sendo 24 lagartas por repetição. 

Das 20 cepas testadas somente 1 cepa apresentou mortalidade acima de 90% (96%), e 

será utilizada em estudos posteriores. 
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Resumo. O Brasil é um dos principais países produtores de grãos do mundo. Entretanto, 

perdas na produção de grãos vêm sendo relatadas e relacionadas as espécies S. 

frugiperda, S. eridania e S. cosmioides. O controle biológico utilizando Bacillus 

thuringiensis (Bt) vem sendo empregado com eficácia há anos para o manejo deste 

gênero. Neste trabalho, foi avaliada a capacidade das cepas de B. thuringiensis de causar 

mortalidade simultânea em lagartas neonatas de S. frugiperda, S. eridania e S. 

cosmioides. Foram utilizadas 20 cepas de Bt provenientes do Banco de Microrganismos 

da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas/MG. Cada cepa foi cultivada em placas 

contendo meio LB + sais (FeSO4, ZnSO4, MnSO4 e MgSO4) e encubada em estufa por 

72 horas a 29ºC. Após este período, as células foram raspadas e transferidas para tubos 

falcon de 15 mL, contendo 10 mL de água deionizada sendo submetidas à agitação em 

vortex. Foi realizado a contagem de esporos presentes nas suspensões utilizando a 

Câmara de Neubauer para a obtenção da suspensão bacteriana com concentração de 

1x107 células/mL. Foram adicionados 150 µl da suspensão bacteriana contendo esporos 

e cristais de Bt superficialmente na dieta artificial. A mortalidade foi avaliada 

diariamente por um período de 10 dias. Os grupos experimentais foram formados por 

quatro repetições com 16 insetos cada e uma testemunha. Dentre as cepas testadas, três 

obtiveram mortalidade acima de 90% simultaneamente nas espécies. Estas cepas foram 

submetidas ao teste de produção de β-exotoxina. Neste experimento foram avaliados o 

número de lagartas mortas e o peso 8 dias após a inoculação. Nenhuma das cepas 

testadas produziu β-exotoxina. Os delineamentos experimentais foram inteiramente 

casualizados (DIC) e os resultados de mortalidade e peso das lagartas foram analisados 

utilizando o software SISVAR. Os resultados evidenciam o alto potencial dessas cepas 

para uso na formulação de produtos à base de Bt para a agricultura. 
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 A biofortificação genética de batata-doce é uma alternativa para o 

enriquecimento da dieta humana, promovendo atributos funcionais por meio da seleção 

de genótipos com diferentes colorações e sua intensidade, nas polpas de suas raízes. O 

objetivo foi identificar a ocorrência de colorações intensas na cor de polpa de genótipos 

de batata-doce oriundos de sementes botânicas e selecioná-los para biofortificação 

genética, consumo humano e indústria. Utilizou-se o delineamento experimental de 

blocos incompletos com controle de linha e coluna, restringindo o parentesco no sorteio. 

Foram avaliados 1527 genótipos meios-irmãos, oriundos da recombinação de 147 

progênies em 5 policruzamentos da coleção de germoplasma da Universidade Federal 

de Lavras (UFLA). Foram utilizados 32 acessos como testemunhas(Test.), totalizando 

1559 tratamentos. A colheita foi realizada aos 165 dias após o plantio. As colorações 

predominantes das polpas das raízes foram branca, creme, amarela, alaranjada e roxas, 

inclusive com variados tons e mistura destas cores na polpa das raízes. Além disso, 

também avaliou-se a intensidade da coloração, com notas de 1 (pouco intensa) a 3 

(muito intensa). Genótipos de coloração intensa foram priorizados na seleção. Foram 

identificados 67 genótipos e duas Test. com coloração intensa de cor de polpa roxa, 

quatro genótipos de alta intensidade de alaranjado, um genótipo com alta intensidade de 

amarelo, 38 genótipos e uma Test. com alta intensidade de cor creme e 55 genótipos e 

uma Test. muito intensos de branco na polpa das raízes. Todos esses genótipos 

apresentam potencial de biofortificação. Os dados obtidos representam informações 

importantes para os programas de melhoramento genético com a cultura da batata-doce, 

sendo constatada grande variabilidade genética para as características avaliadas, o que 

pode contribuir para obtenção de novas cultivares biofortificadas. 
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A utilização de espécies alimentícias na ornamentação, provém de uma técnica 

denominada paisagismo funcional. A escolha da espécie é decorrente de características 

que conferem, além da produção, um caráter estético agradável. Devido a diversidade 

em tamanho, coloração e rapidez de cultivo, hortaliças como a batata-doce, são 

promissoras para essa finalidade. As aptidões dessa espécie podem ser separadas para 

uso em canteiros, jardineiras, envasadas, pergolados e demais sistemas paisagísticos. 

Desta forma, objetivou-se caracterizar e selecionar genótipos de batata-doce de um 

banco de germoplasma com potencial para usos e fins paisagísticos diversos. O 

experimento foi realizado em casa de vegetação no Horto Botânico do Departamento de 

Agricultura na Universidade Federal de Lavras, em delineamento inteiramente 

casualizado. Os genótipos (115) oriundos de 33 progênies e 8 cultivares comerciais, 

foram enraizados em bandejas e posteriormente transplantados para saquinhos de 15cm 

x 23cm. As avaliações foram realizadas 60 dias após o transplantio, sendo elas: 

capacidade de recobrimento do solo/vaso e comprimento de ramas. Os resultados 

demonstraram que predominou uma relação oposta entre o comprimento de rama e a 

capacidade de recobrimento do solo. Quanto maiores as ramas, menor o recobrimento 

do solo, pois elas tendem a se pender para fora do vaso deixando o solo mais exposto. 

As médias de comprimento de rama variaram de 8,00 cm a 71,75 cm, onde, na variável 

de recobrimento do solo 20,80% dos genótipos se conceituaram como visível, 29,70% 

como coberto e 49,50% como medianamente coberto. Os genótipos com médio e alto 

recobrimento de solo, são indicados para o cultivo em vaso, jardineiras e também 

canteiros, pois essa é uma característica essencial para esses tipos de cultivos. Já os 

genótipos que apresentaram um padrão de ramas maiores, são indicados para cultivos 

suspensos e tutorados, pois essas ramas tem bastante capacidade em atingir um 

perímetro longo. Conclui-se, portanto, que os genótipos em estudo têm potencial para o 

uso paisagístico, com finalidade baseada em suas características morfológicas.  
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A batata-doce é produzida principalmente por pequenos produtores rurais, os 

quais, em virtude da experiência com a produção e a comercialização da cultura, têm 

selecionados clones potenciais ao longo dos anos. Assim, o objetivo desse trabalho foi 

selecionar genótipos superiores de batata-doce por meio do melhoramento genético 

participativo. O estudo foi realizado em outubro de 2019, no Centro de 

Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia (CDTT – UFLA). O experimento foi 

implantado com 92 genótipos de batata-doce do primeiro ciclo de seleção recorrente, 5 

cultivares comerciais (Beauregard, Brazlândia Roxa, BRS Amélia e Uruguaiana) e 3 

genótipos pré-avaliados (UFVJM-57, UFVJM-58 e UFVJM-61), com 3 repetições. A 

seleção visual foi realizada por 4 produtores da Associação dos Produtores de 

Agricultura Natural de Maria da Fé e o representante da Emater deste município. Dos 

100 genótipos, 59 foram selecionados por pelo menos um dos avaliadores. Desses, todas 

as testemunhas foram selecionadas, com exceção da UFVJM-57. Observou-se ainda que 

apenas 2 genótipos foram selecionados por todos os avaliadores, sendo 2018-19-443 e 

2018-19-464, devido ao bom formato, padrão comercial, produtividade e coloração da 

casca (rosa) e polpa (creme). Posteriormente à seleção dos avaliadores, baseando-se nos 

dados coletados, comprovou-se que esses genótipos (2018-19-443 e 2018-19-464) estão 

entre os 15 melhores quanto à produtividade de raízes totais (33,44 e 42,39 t ha
-1

, 

respectivamente), produtividade de raízes comerciais (12,96 e 18,05 t ha
-1

, 

respectivamente), formato (próximo ao fusiforme) e padrão comercial (interferindo 

medianamente na comercialização, sendo a melhor avaliação descrita entre os 

genótipos). Além desses genótipos, 5 foram selecionados por 4 avaliadores, sendo 

2018-31-666, 2018-36-807, 2018-65-1249, 2018-61-1163 e UFVJM-61. Conclui-se que 

os melhores genótipos a serem selecionados são 2018-19-443, 2018-19-464, 2018-31-

666, 2018-36-807, 2018-65-1249, 2018-61-1163 e UFVJM-61 e que a participação dos 

produtores contribuiu de forma eficiente para a seleção. 
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Resumo. Recentemente foi publicado o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei 

nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza e promove uma série de alterações nas 

atribuições e competências de outras leis. O discurso predominante no Governo Federal 

é a necessidade de privatizar para contornar a brusca queda da economia, 

principalmente, diante do cenário pandêmico que emergiu no fim de 2019. Apesar de 

ser uma estratégia contrária àquelas utilizadas por países desenvolvidos que se 

encontram em um marco histórico de remunicipalização, nós defendemos o 

fortalecimento da gestão local ao discutir potenciais e desafios para que ocorra uma 

coprodução em prol do bem público água. O contexto delimitado é a região de 

planejamento Sul de Minas e, após o levantamento dos dados municipais e da análise de 

critérios técnicos, definimos o município a ser estudado.  O objetivo é descrever e 

analisar a prestação de serviços municipais de água sob a ótica da coprodução do bem 

público em Delfim Moreira, Minas Gerais. A pesquisa, de natureza qualitativa, é uma 

abordagem teórico-empírica. Para a coleta de dados foram realizados: (i) levantamento 

de dados secundários; (ii) estudo de caso; (iii) entrevista em profundidade; (iv) grupo 

focal. O roteiro é constituído de questões abertas com base em categorias teóricas da 

literatura de coprodução, sendo elas: protagonismo, responsabilidade compartilhada, 

engajamento cívico, participação, confiança, transparência, accountability e interesse, 

sistematizadas pela análise de conteúdo. Como resultados, no âmbito urbano a 

prefeitura é protagonista na prestação dos serviços de água, compartilhando 

responsabilidades entre si. A participação da população é mediante necessidades 

particulares. A confiança está dividida entre garantias técnico-científicas e incertezas 

que as colocam em xeque. A transparência ocorre pelos recursos disponíveis no 

momento. A accountability apenas internamente a fim de cumprir trâmites que são 

exigidos por órgãos superiores. No interesse prevalece o individualismo. Já no âmbito 

rural identificamos um compartilhamento de responsabilidades entre prefeitura e 

comunidade. O engajamento da comunidade rural fortalece as categorias participação e 

interesse, uma vez que há um esforço conjunto para que todos tenham acesso à água. 

Por outro lado, as garantias técnico-científicas são falhas, fragilizando a confiança. A 

transparência das ações fica comprometida devido à falta de acessibilidade, o que reflete 

na categoria accountability. Concluímos que o âmbito urbano tem raros indícios de uma 

coprodução, enquanto nas comunidades rurais existe mobilização em torno do bem 

público água e os cidadãos se vêm corresponsáveis pela prestação de serviços. 
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O túnel de congelamento rápido tem como principal característica a presença 

de sopradores axiais ou centrífugos. Os sopradores circulam o ar sobre os produtos 

de maneira controlada, ocasionando um resfriamento extremamente rápido devido à 

convecção forçada. Na indústria de alimentos este equipamento tem aplicabilidade  

no congelamento de diversos produtos como legumes, produtos de panificação, filés 

de peixe e alimentos preparados. Os alimentos congelados podem ser acondicionados 

em caixas de papelão ou desembalados. A dinâmica dos fluidos computacional, 

conhecida como CFD (Computational Fluid Dynamics) utiliza métodos 

computacionais para simulação de fenômenos de transporte. Fornece as distribuições 

de perfis de velocidade, pressão, concentração e temperatura. Este trabalho teve por 

objetivo a predição do perfil de velocidade em um túnel de congelamento rápido bem 

como a avalição da influência da presença de aletas para o direcionamento do fluxo 

gasoso. O fluxo de escoamento do ar e os campos de velocidade foram determinados 

com o uso do pacote comercial Ansys-CFX ®. As simulações tridimensionais 

desenvolvidas envolveram as equações de transporte: conservação da massa, 

quantidade de movimento e transferência de energia. Foi empregado método 

numérico de volumes finitos para o cálculo das equações diferenciais parciais. As 

equações algébricas foram resolvidas pelo algoritmo AMG (Algebraic Multi-Grid), 

utilizando como critério de convergência que a soma dos resíduos normalizados 

fosse inferior a 1x10-4 para todas as variáveis. Considerou-se a distribuição uniforme 

de velocidade de gás na entrada com velocidade nos ventiladores axiais igual a 10 

m/s. Na saída considerou-se a condição de abertura, o que implica em fluxo com  

base em uma diferença de pressão entre a pressão interna e externa e, por fim, na 

parede evaporativa considerou-se o fluxo de calor igual a -55 W/m2. A malha 

computacional utilizada apresentava 900779 elementos e 269903 nós. Os resultados 

obtidos mostraram que a geometria convencional do túnel de congelamento faz com 

que o fluxo gasoso se concentre em um ponto do túnel, ao adicionar as aletas o fluxo 

gasoso foi redirecionado para a região onde são armazenados os produtos e, 

consequentemente, esta região apresentou temperaturas menores quando comparadas 

às temperaturas do túnel inicialmente. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/iXt9OTP9mdM  

Abstract. Data simulation is important for statistics because the real value of the population 

parameters to be estimated is known and thus allows quantifying some indexes for model 

validations or a new methodological proposal suggested for the scientific community. Among 

several programming languages available for simulation, R is one of the specific languages for 

object-oriented statistical analysis widely used not only in the academic research but also in large 

technological companies. Therefore, a proposal of growth simulation data for the shrimp 

production (Litopenaeus vannamei) produced in a farm with 2 ponds and 3 production 

cycles/year, in low stocking density was developed in order to adjust the simulated data in 

sigmoidal function with a Bayesian approach and thus modeling the growth of these animals, 

applied not only to Aquaculture but to any agricultural production. Finally, tank 2 performed 

better with estimated parameters: α = 101.19; κ = 1.58; β = 36.71. In terms of crop cycles, cycle 

5 was used: α = 126.05; κ = 1.52; β = 33.45. 

 

Resumo. A simulação de dados é importante para a estatística pois se conhece o real valor dos 

parâmetros populacionais a serem estimados e assim possibilitar quantificar alguns índices para 

validações de modelos, testes ou analisar novas propostas metodológicas sugerida para 

comunidade científica por exemplo. Entre várias linguagens de programação, a linguagem R é 

uma das mais utilizadas nas simulações estatísticas, uma linguagem direcionada a objeto muito 

utilizada não só na área acadêmica, mas também em grandes empresas tecnológicas. Portanto, 

uma proposta de simulação de dados de crescimento para a o cultivo do camarão (Litopenaeus 

vannamei) produzido em uma fazenda com 2 tanques escavados e 3 ciclos de produção/ano, em 

baixa densidade de estocagem foi desenvolvida baseada na função sigmoidal generalizada 

Michaelis-Menten, a fim de ajustar o modelo Bayesiano Hierárquico não linear aos dados 

simulados e portanto mensurar o crescimento desses animais, generalizando a aplicação não 

apenas para Aquicultura mas para qualquer produção agropecuária desejada. Por fim, o tanque 2 

apresentou melhor desempenho com estimativa dos parâmetros: 𝛼 = 101,19; κ = 1,58; β =

36,71. Já a nível dos ciclos de cultivos foi ciclo 5: 𝛼 = 126,05; κ = 1,52; β = 33,45. 
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 O bioma Pantanal é uma das maiores extensões úmidas do planeta 

(aproximadamente 150 mil Km²), sendo mundialmente conhecido por sua diversidade 

de fauna e flora. O desenvolvimento agropecuário da região, associado a incêndios 

florestais e a intensificação de eventos de seca vem se tornando um risco ao bioma. O 

objetivo desse trabalho foi analisar o comportamento futuro de eventos de seca 

simulados por três modelos de circulação global (MIROC5, HadGEM2-ES, CanESM2), 

escalonados pelo modelo regional Eta a uma resolução de 20 Km, considerando dois 

cenários de emissão de gases do efeito estufa (RCP 4.5 e RCP 8.5), até o fim do século 

XXI. Os dados simulados de precipitação foram obtidos pela plataforma PROJETA do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para avaliar a severidade das secas, o 

Índice Padrão de Precipitação considerando o ano hidrológico (SPI12) foi investigado 

ao longo do período. Os resultados demonstram que eventos de secas intensas irão 

continuar acontecendo no futuro. Os modelos tendem a simular a ocorrência de diversos 

anos hidrológicos secos consecutivos, o que pode levar a um colapso da hidrologia da 

região, colocando em risco a economia e a biodiversidade do bioma. O RCP 8.5 simula, 

em todos modelos, a maioria dos episódios de seca na segunda metade do século XXI, 

concentrando os eventos, principalmente, na última década. Um aumento contínuo das 

emissões de gases do efeito estufa até 2099 ajudam a explicar as diferenças para o RCP 

4.5, que simula um crescimento até 2050 e se mantém constante depois disso. O modelo 

CANESM2 apresenta o pior cenário para a região do Pantanal. Dessa forma, as 

projeções de seca para as próximas décadas, indicam que o bioma do Pantanal possa 

passar a observar secas mais intensas e frequentes, que podem, entre outros fatores, 

aumentar a incidência de incêndios florestais. 
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Abstract. The objetive of this work is to propose, simulate and evaluate the
use of odometry (optical encoders) on the rear axis of a land vehicle for
automomous navigation. The odometry can serve as a base (and complemen-
tary) navigation technology to an eventual integration with the GNSS (Global
Navigation Satellite System), which, unlike the first, presents good positioning
accuracy in the long run. As a main contribution of this work, an odometric
navigation simulator is developed and presented, in MATLAB® platform, in
order to test and predict the behavior of the aforementioned integrated system.
The preliminary results show the functionality / effectiveness of the proposed
simulator.

Keywords: Navigation, odometry, simulator.

Resumo. Este trabalho tem por objetivo propor, simular e avaliar a utilização
da odometria (encoders óticos) no eixo traseiro de um veículo terrestre para
fins de navegação autônoma. A odometria pode servir como tecnologia de
navegação base (e complementar) a uma eventual integração com o GNSS
(Global Navigation Satellite System) que, ao contrário da primeira, apresenta
boa exatidão de posicionamento no longo prazo. Como principal contribuição
deste trabalho, é desenvolvido e apresentado um simulador de navegação odo-
métrica, em plataforma MATLAB®, a fim de testar e prever o comportamento
do sistema integrado supracitado. Resultados preliminares são apresentados,
indicando a funcionalidade/efetividade do simulador proposto.

Palavras-chave: Navegação, odometria, simulador.

1. Introdução
Atualmente, a maioria das técnicas de navegação e posicionamento é baseada em dois
métodos fundamentais [1]. O primeiro é o Dead Reckoning, que se caracteriza pela exe-
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cução de integrações numéricas a partir de medições de velocidade e/ou aceleração, apre-
sentando boa precisão, porém inerente acumulação de erros no longo prazo [2]. Exemplos
de métodos Dead Recknoning incluem os Sistemas de Navegação Inercial (INS), odô-
metros, Pedestrian Dead Reckoning (PDR), dentre outros. O segundo é o Position
Fixing, que apresenta, em geral, boa exatidão, erros limitados, mas baixa precisão [3].
Um exemplo de método de navegação tipo Position Fixing são os Global Navigation Sa-
tellite System (GNSS), que inclui o Global Positioning System (GPS).

Diversas técnicas de integração têm sido utilizadas para compensar a acumulação
de erros dos métodos Dead Reckoning [4]. A integração da odometria com o GPS, por
exemplo, é uma das abordagens mais investigadas [5], [6]. O uso da odometria como
recurso auxiliar, melhora significantemente a acurácia das soluções de navegação, limita
os erros de velocidade e corrige acuradamente as características dinâmicas do veículo
durante as falhas de sinal do GPS [7]. A principal problemática a ser investigada neste
trabalho, consiste na possibilidade de obtenção de posicionamento submétrico, com sen-
sores odométricos de baixo custo, em estudo posterior auxiliados por GPS, de forma a
tornar a tecnologia mais acessível (especialmente para aplicações agrícolas). Como con-
tribuição principal do trabalho, é desenvolvido e apresentado um simulador de navegação
odométrica, em plataforma MATLAB®, com vistas à futura validação computacional (em
ambiente simulado) do sistema integrado proposto.

O restante desse trabalho é dividido como segue: A seção 2 apresenta os conceitos
da odometria, assim como as equações pertinentes e erros atrelados. Esta seção também
discorre sobre a implementação do sistema, desenvolvendo um simulador de navegação
odométrica. Em seguida, na seção 3, é simulada a navegação odométrica, bem como
apresentados os resultados e discussões. A seção 4, por fim, conclui o trabalho apre-
sentando soluções e direcionamentos para a continuidade deste, a ser desenvolvido como
dissertação de mestrado.

2. Navegação Odométrica
O encoder mede a distância percorrida, e por meio da diferenciação das velocidades an-
gulares obtida de um par de rodas paralelas de um veículo, calcula a taxa de guinada. Com
as informações de deslocamento e guinada é possível realizar a navegação desse veículo
(em um plano horizontal).

2.1. Sistemas de Coordenadas

Um sistema de coordenadas pode ser entendido como uma representação geométrica na
forma de três vetores perpendiculares, que definem os eixos de referência de um objeto
[8]. Assim, um sistema de coordenadas, também chamado de triedro (ou frame), deve
possuir uma origem, e três eixos ortogonais e unitários. Segundo Groves (2013, p. 24)
"qualquer solução em navegação envolve pelo menos dois sistemas de coordenadas", os
quais são usados para representar o veículo de interesse, a referência e/ou o conjunto de
eixos de revolução.

Para navegação, os principais sistemas de coordenadas são: o ECEF (Earth - Cen-
tered, Earth - Fixed), representado pelo índice e; o sistema de navegação local ou NED
(North - East - Down), representado pelo índice n; e o sistema do veículo (ou do corpo),
representado pelo índice b. O triedro ECEF tem os seus eixos fixos com relação à Terra.
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O eixo x aponta para a latitude 0º, e longitude 0º, que é a interseção entre o Meridiano
de Greenwich e a Linha do Equador. Dessa forma, esse triedro experiencia a aceleração
centrífuga da Terra, gerada pela sua rotação em torno do próprio eixo z. O triedro NED
tem sua origem definida no centro de massa do veículo. Seu eixo x é orientado para o
Norte (N), o y para o Leste (L) e o z para o centro da Terra (D). O triedro do corpo, é
definido no centro de massa do veículo, à semelhança do NED, porém tem seus eixos: x
apontado para a direção longitudinal do veículo; y apontado para o lado direito do veículo
e z, de acordo com a regra da mão direita, apontando na vertical para baixo.

Para fins de navegação odométrica, define-se ainda o sistema de coordenadas do
eixo traseiro (ou dianteiro) do veículo. Tal triedro tem definição intimamente relacionada
ao triedro do corpo, mas tem seus centros definidos nos pontos médios dos respectivos
eixos traseiro e dianteiro do veículo.

2.2. Transformação de Coordenadas

Ao se trabalhar com velocidade, posição, deslocamento e outras grandezas vetoriais rela-
cionadas a um veículo, deve-se adotar um sistema de coordenadas comum para represen-
tação das mesmas. Qualquer grandeza vetorial, representada em um sistema de coorde-
nadas diferente, deve ser convertida para o primeiro. Dessa forma, garante-se compatibi-
lidade entre as grandezas, e operações matemáticas podem ser executadas. Para se fazer
a adequação de vetores de um sistema de coordenadas para outro, é necessário realizar o
que se conhece por transformação de coordenadas [9]. Denotada por Cα

β , define-se uma
matriz ortonormal 3x3 que transforma o vetor de um sistema de coordenadas β arbitrário,
para outro α, também arbitrário. Sendo X um vetor qualquer, tem-se:

Xα = Cα
βXβ (1)

2.3. Ângulos de Euler

Definidos como uma parametrização alternativa da orientação (ou atitude) de um veículo,
os ângulos de Euler podem ser obtidos por uma sequência de três rotações sucessivas do
triedro NED para o triedro do corpo, seguindo a regra da mão direita, onde fixa-se um
eixo, e rotaciona-se os demais. Há um padrão sequencial, segundo o qual, primeiro o
eixo z é fixo, depois o y e por último o x. Dá-se as seguintes denominações aos ângulos
resultantes das rotações: Ângulo de guinada (ψ), Ângulo de arfagem (θ) e Ângulo de
rolamento (φ). Vale ressaltar que este método apresenta singularidade matemática quando
o ângulo de arfagem se aproxima de ± 90º [10]. Para a aplicação proposta, tal condição
nunca será excedida, visto que o terreno de deslocamento do veículo será sempre plano.

2.4. Modelo Cinemático

Neste trabalho, será considerada a navegação odométrica de um veículo por meio das
rodas traseiras, adotando-se as nomenclaturas expostas na Figura 1. Nesta, Tr indica
o comprimento do eixo traseiro e Ibr, a distância desse eixo até o centro de massa do
veículo, h. O sistema de coordenadas do eixo traseiro tem como origem o ponto r e o
triedro do corpo, o ponto h, de forma que ambos têm seus eixos x definidos ao longo do
eixo longitudinal do veículo, como pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1. Representações das velocidades e componentes de um eixo traseiro.

A velocidade do centro do eixo do veículo, ver, pode ser obtida a partir da mé-
dia das velocidades das rodas traseiras direita verR e esquerda verL (fornecidas pelos
encoders), como segue:

ver =
1

2
(verL + verR) (2)

Para se transpor a velocidade do centro do eixo traseiro do veículo para o sistema
de coordenadas do corpo (b), tem-se:

vbeb =




ver
0
0


− ωb

eb × Ibbr (3)

sendo ωbeb, a velocidade angular do veículo com relação ao ECEF, a qual é obtida por odo-
metria diferencial (descrita a seguir). A Equação (3) pode ser simplificada como segue:

(
vbeb,x
vbeb,y

)
≈
(

ver
0

)
+

(
lbbr,y
−lbbr,x

)
ψ̇ (4)

onde ψ é o ângulo de guinada do veículo.

Para obtenção da velocidade do veículo no triedro NED, pode-se fazer:

vneb = Cn
b vbeb (5)

onde Cn
b é a matriz de rotação entre os triedros do corpo e de navegação, a qual pode ser

obtida, a partir dos ângulos de Euler, como segue:
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Cn
b =




cos θ cosψ

(
− cosφ sinψ

sinφ sin θ cosψ

) (
sinφ sinψ

cosφ sin θ cosψ

)

cos θ sinψ

(
cosφ cosψ

sinφ sin θ sinψ

) (
− sinφ cosψ

cosφ sin θ sinψ

)

− sinθ sinφ cos θ cosφ cos θ




(6)

Na simulação da navegação odométrica, será assumido o deslocamento do veículo
apenas em superfícies planas e niveladas, a fim de se evitar uma superestimação da dis-
tância horizontal, processo inerente ao uso de encoders. Dessa forma, os ângulos θ e φ,
presentes na Equação (6), devem ser considerados iguais a zero.

Para se obter a posição, integra-se no intervalo de amostragem τ , as velocidades
nas direções Norte e Leste, e a partir da substituição da Equação (4), obtém-se a Equação
(7) no sistema de coordenada NED para os deslocamentos N e E:

(
∆rneb,N(t, t+ τ)
∆rneb,E(t, t+ τ)

)
≈
(

cosψ(t) − 1
2
ψ̇τ sinψ(t)

sinψ(t) + 1
2
ψ̇τ cosψ(t)

)
verτ

+

(
cosψ(t) −sinψ(t)
sinψ(t) cosψ(t)

)(
lbbr,y
−lbbr,x

)
ψ̇τ (7)

A odometria diferencial utiliza a avaliação individual da rotação de rodas paralelas
para definir a taxa de variação da guinada. Para um veículo com odometria nas rodas
traseiras tem-se:

ψ̇ =
verL − verR

Tr
(8)

Para medições odométricas realizadas em um intervalo de amostragem τ , o ângulo
de guinada pode ser atualizado como:

ψ (t+ τ) = ψ (t) +
1

Tr
(verL − verR) τ (9)

2.5. Modelo de Erro

Além da baixa qualidade dos sensores, são também fatores inerentes à navegação odo-
métrica: derrapagem, escorregamento, patinação, variação do diâmetro das rodas e irre-
gularidades altimétricas do terreno. Como analisado por Groves (2013, p.237), "o erro
em fator de escala devido à incerteza do raio da roda é o erro dominante na navegação
odométrica". O pneu pode reduzir até 3% do raio por desgaste, e variar em até 1% devido
a mudanças de temperatura, pressão, terreno e velocidade [1].

Nesse trabalho, os raios das rodas direita Rr e esquerda Rl, são modelados como:

Rr = Ro + δRr (10)

Rl = Ro + δRl (11)
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onde R0 é o raio nominal das rodas.

Segundo Farrel (2008, p.340), "o erro nos raios das rodas, δR, pode ser modelado
como uma contribuição (bias) constante, acrescido de um processo de Gauss Markov de
primeira ordem (escalar), xm, e de um ruído branco Gaussiano ωr (associado ao pro-
cesso de quantização numérica dos pulsos dos encoders)". O processo de Gauss Markov
pode ser representado como uma função linear apenas de seu valor prévio e de um ruído
aleatório ωi [1], i.e.:

ẋm = −xm
τm

+ ωi (12)

Para fins de implementação computacional, um processo de Gauss Markov de
primeira ordem pode ser estimado conhecendo-se o período de amostragem τ e o tempo
de correlação do processo de Gauss Markov, τm.

xmk
= e−τ/τmxmk−1

+ σx
√

1 − e−2τ/τmNk

(
0, 1
)

(13)

O índice k denota a época de atualização, Nk(0, 1) representa uma distribuição aleatória
Gaussiana com média zero e variância unitária e σx é o desvio padrão do processo de
Gauss Markov [1].

As velocidades lineares das rodas traseiras direita e esquerda são simuladas, por
fim, como:

verR = ωrRr (14)

verL = ωlRl (15)

onde ωr e ωl são as velocidades angulares das rodas direita e esquerda, respectivamente.

3. Resultados e Discussão

3.1. Deslocamento 2D

A Figura 2 ilustra as trajetórias simulada e estimada via navegação odométrica. A rota si-
mulada consiste no deslocamento de um veículo em linha reta, seguido de uma curva para
direita, outra para a esquerda, outra para direita e por último, uma curva para esquerda.
Como pode ser observado, as duas trajetórias não estão sobrepostas, indicando erros de
posicionamento.
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Figura 2. Diferença entre o deslocamento simulado e o estimado

Da Figura 2, verifica-se ainda a característica típica do método de navegação odo-
métrico (Dead Reckoning), a saber: boa exatidão nos instantes iniciais, a qual, contudo,
se degrada cumulativamente, com o deslocamento do veículo.

3.2. Deslocamento no Sistema NED

É apresentada na Figura 3, a diferença entre os deslocamentos simulado e estimado para
o veículo nas direções Norte e Leste, evidenciando, portanto, os erros de deslocamento
produzidos pela navegação odométrica. Destaca-se que erros de posição inicial (4 m na
direção Norte e 2 m na direção Leste, respectivamente) foram propositalmente incluídos
para fins de simulação.

Figura 3. Erros de deslocamento Norte e Leste

Da Figura 3, nota-se que o aumento significativo do erro se deu em torno do
instante 100 segundos da simulação, instante esse em que o veículo executa duas curvas
consecutivas.
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3.3. Velocidade no Sistema NED

A Figura 4 apresenta as diferenças entre as velocidades simulada e estimada (via navega-
ção odométrica) para o veículo, nas direções Norte e Leste. Como pode ser observado,
os maiores erros em velocidade, à semelhança dos de posição, se dão em torno do ins-
tante 100 segundos, o que é intuitivo, pois a posição é obtida a partir da integração da
velocidade.

Figura 4. Erros de velocidade Norte e Leste
Fonte: Autor

3.4. Orientação no sistema NED

A Figura 5 apresenta as diferenças entre os ângulos de guinada simulado e estimado
via odometria diferencial. Como pode ser observado, os erros em ângulo de guinada
também apresentam tendência de crescimento com o deslocamento do veículo, conforme
esperado.
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Figura 5. Erros em ângulo de Guinada

4. Conclusão

Neste trabalho, foi proposto, simulado e avaliado, em plataforma MATLAB®, um sistema
para navegação veicular utilizando odometria. Para fins de simulação, foram considera-
dos dois encoders óticos de baixa resolução, montados nas rodas traseiras de um veículo,
e corrompidos segundo modelos de erros tradicionais na literatura. Por meio das simula-
ções, foi possível obter um resultado satisfatório comprovando a eficácia das mesmas na
previsão do desempenho do sistema em um cenário real.

A navegação utilizando apenas a odometria é de baixo custo, porém ineficiente,
visto que resultou em um erro superior a 100 metros em menos de 2 minutos de simulação
(veículo terrestre se deslocando com velocidades típicas de um cenário urbano). Ainda
assim, esse método é relevante pois pode fornecer solução de posicionamento contínua,
isto é, independente de sinais externos e de baixo custo.

Como sugestão para trabalhos futuros, é prevista a utilização de Filtros de Kal-
man Estendidos (EKF) na integração da navegação odométrica (Dead Reckoning) com a
tecnologia GNSS (método Position Fixing). A principal contribuição desta integração é a
minimização do acúmulo de erros (principal falha diagnosticada neste trabalho), a propi-
ciação de um sistema de navegação veicular de baixo custo e com boas características de
robustez, confiabilidade, disponibilidade, precisão e exatidão.
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  A elucidação estrutural de compostos de origem vegetal, assim como o estudo das 

atividades biológicas exercidas por eles, possibilitam que diversas moléculas possam 

ser sintetizadas e modificadas, com o objetivo de potencializar seus efeitos 

farmacológicos, além de viabilizar sua produção em escala industrial. As chalconas se 

destacam por apresentar uma ampla variedade de propriedades de interesse médico 

como, o potencial anti-inflamatório; atividades antioxidante, antinociceptiva, 

anticonvulsivante e ação inibidora sobre acetilcolinesterase. Chalconas são cetonas 

aromáticas que possuem como esqueleto carbônico geral 1,3-difenil-2-propen-1-ona, 

pertencem a classe dos flavonóides de cadeia aberta e são caracterizadas por um 

sistema carbonílico α, β-insaturado que une dois anéis aromáticos. São largamente 

encontradas em plantas das famílias Leguminosae, Compositae e Moraceae, sendo 

acessíveis ao consumo humano por meio de diversos alimentos, tais como frutas, 

vegetais, grãos, raízes, flores, chás e vinhos. As ações anti-inflamatória, antioxidante 

e inibidora enzimática, sugerem a atuação destas moléculas sobre processos e 

componentes relacionados à hemostasia. A hemostasia caracteriza-se por um 

complexo e eficiente mecanismo fisiológico de manutenção da fluidez sanguínea e 

defesa contra a perda descontrolada de sangue. A partir das propriedades não 

trombogênicas dos vasos, a normalidade dos transportes realizados pelo sangue é 

mantida, e caso algum vaso seja lesionado uma imediata resposta hemostática exercida 

por proteínas, enzimas e células, previne a hemorragia. Considerando a relevância 

clínica e alta incidência mundial das doenças cardiovasculares (ex: trombose, acidente 

vascular cerebral-AVC, infarto do miocárdio, diabetes e hipertensão) relacionadas à 

distúrbios na hemostasia, e principalmente associadas à obesidade e sobrepeso, a busca 

por agentes com potencial de aplicação no tratamento destas comorbidades, mostra-se 

de grande importância médico-científica. Desta forma, objetivamos no presente 

projeto realizar a síntese de chalconas modificadas e avaliar seus efeitos sobre 

moléculas e processos relacionados à hemostasia. Para tanto, serão utilizadas 

metodologias para avaliação da atividade hemolítica (citotóxica) das chalconas 

sintetizadas; e prospecção da ação das chalconas sobre a atividade enzimática de 

proteases fibrinogenolíticas, coagulantes e trombolíticas. Por fim, é esperado que as 

chalconas sintetizadas e testadas, não possuam ação citotóxica e apresentem efeitos 

moduladores sobre as enzimas avaliadas e consequentemente, sobre os processos 

relacionados à atividade destas enzimas.  
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 Materiais como os óxidos de ferro dopados com metais tais como o nióbio e 

lantânio, tem atraído grande interesse tanto científico quanto tecnológico uma vez que 

vêm demonstrando um elevado desempenho catalítico. Portanto, o presente trabalho, 

teve por objetivo sintetizar óxido de ferro puro e óxidos de ferro dopados com nióbio, 

lantânio e nióbio/lantânio a fim de verificar como materiais dopados tem sua eficiência 

catalítica melhorada. Os materiais foram sintetizados pelo método de co-precipitação 

inversa conforme a metodologia proposta por Jolivet & Tronc (1987). As seguintes 

técnicas foram utilizadas para caracterização: espectroscopia na região do infravermelho 

(FTIR/ATR); microscopia eletrônica de varredura (MEV); espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS); difração de elétrons retroespalhados (EBSD) e difração de raios-X 

(DRX). Afim de avaliar a atividade catalítica do material para oxidação de compostos 

orgânicos, foram feitos testes de adsorção, degradação, fotocatálise e reação foto-Fenton 

utilizando o corante azul de metileno (AM) como molécula modelo de poluente colorido. 

Além disso, também foi feito teste de evolução de peróxido de hidrogênio (H2O2) como 

forma também de avaliar a atividade catalítica dos materiais. O método de co-

precipitação inversa se mostrou bastante eficiente, obtendo como resultado um material 

de coloração escura e aspecto fino, com rendimento em torno de 80% o que demonstra 

o sucesso da síntese, uma vez que através das caracterizações FTIR-ATR e EDS os 

elementos de interesse se encontravam presentes. Em relação aos testes catalíticos, o 

material dopado apenas com nióbio se mostrou o mais eficiente, tanto no que diz 

respeito aos testes de adsorção e degradação quanto a fotocatálise e a reação foto-

Fenton visando a oxidação do azul de metileno molécula modelo de poluentes coloridos.  
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 Recentemente um tipo de síntese orgânica tem chamado a atenção dos 

pesquisadores. Denominada sínteses ou reações multicomponentes (RMCs), elas 

ocorrem quando três ou mais reagentes reagem em um mesmo recipiente. 

Hexaidroquinolinas (HQs) são produzidas de forma simples por meio de RMCs, sem 

precisar isolar intermediários por processos de purificação. As HQs possuem um núcleo 

de 1,4-di-hidropiridina (1,4-DHP) pertencente à fármacos que atuam como bloqueadores 

dos canais de cálcio para tratar doenças cardiovasculares. Mas, as HQs são facilmente 

fotodegradadas e mostram baixa solubilidade em água, o que prejudica o seu 

armazenamento e ação no organismo humano. Pensando nisso, um complexo de inclusão 

(CI) pode ser formado com ciclodextrinas (CDs), moléculas de oligossacarídeos cíclicos 

em forma de cilindro cônico com cavidade axial hidrofóbica e superfície externa 

hidrofílica. Dessa maneira, o objetivo neste trabalho foi sintetizar por meio de RMCs, 

seis derivados de HQs para a produção de CIs de cada uma com a β-CD. Para as RMCs 

foram macerados, em almofariz e pistílo, diferentes aldeídos aromáticos (1 mmol), 

dimedona (1 mmol) ou 5,5-dimetilcicloexa-1,3-diona (1 mmol), acetoacetato de etila (1 

mmol) e acetato de amônio (2 mmol). Para preparar os CIs, massas equimolares de cada 

derivado de HQ e β-CD serão misturados. As estruturas das HQs e dos CIs foram/serão 

confirmadas por espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN de 1H e 13C) 

(600 MHz) e por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR). Serão avalidas a cinética de formação dos CIs, cinética e isotermas de 

solubilidade. Os resultados parciais mostram que em todos os espectros encontra-se um 

singleto na região entre 5,0 e 4,0 ppm indicando que o sistema 1,4-DHP está presente 

nas estruturas e na forma não oxidada. Os sinais na região de olefínicos e aromáticos 

também confirmam os padrões de substituição de todas as substâncias. Com os 

experimentos, concluiu-se que as HQs foram sintetizadas corretamente e que já podem 

ser complexadas com a β-CD.  
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 A produção agrícola brasileira se destaca na produção de grãos, sendo 

atualmente a maior produtora de soja (Glycine max (L.) Merrill), com isso a utilização 

de ferramentas de gerenciamento através da adoção de tecnologias que visam reduzir 

riscos e custos e aumentar a produtividade de forma sustentável, tem grande importância 

nesse cenário pois ajuda na geração de sementes de alta qualidade possibilitando ao 

produtor a participação em mercados cada vez mais globalizados e competitivos. Neste 

contexto, objetivou desenvolver um sistema computacional capaz de realizar, de 

maneira automatizada, uma estimativa de vigor das sementes através do 

desenvolvimento de um sistema para a interpretação do teste de sal tetrazólio. O teste 

foi realizado na UFLA, conforme prescrito pelas Regras para Análise de Sementes 

(RAS; Brasil, 1992) e de acordo com França Neto et al. 1998 e Embrapa. Sendo a 

interpretação, análise e a captura das imagens realizadas na empresa Tbit Tecnologias e 

Sistemas em Lavras-MG. Foram classificadas 9.000 sementes por um especialista 

humano, a abordagem de classificação: selecionou várias situações, apresentando ao 

software as seguintes definições de classes de semente: “Viável e Vigorosa” (Mais alto 

vigor), “Vigorosas” do tetrazólio (Vigor médio), “Inviáveis” do tetrazólio (Vigor muito 

baixo e/ou mortas). Cada amostra foi subdividida em 2 grupos: um grupo utilizado para 

efetuar o treinamento da inteligência artificial, e o outro grupo utilizado para se realizar 

os testes de reconhecimento por software. O sistema computacional foi ajustado com a 

sobreposição de 4 imagens de um mesmo objeto para formar apenas uma semente. Ao 

comparar cada uma das interpretações realizadas pelo software com as classificações 

manuais. Conclui-se que as classificações foram bem realizadas, com 90% de acerto nas 

suas interpretações. Isto significa que o aprendizado de máquina efetuado possui 

robustez para a interpretação do teste tetrazólio, indicando viabilidade técnica para dar 

continuidade ao projeto. 
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Abstract: Concerning the purpose of Augustine in the composition of his work Dialogue on Free 

Will, we perceive that the philosopher seeks, during the debate to establish an argumentation that 

relates human freedom to the origin of evil. Thus, Augustine believes that it possible to make an 

explanation about a world where there is manifestation of evil, even if this world is created by 

God, the best Being and author of all good. Unlike the Manichean conception, Augustine believed 

that the creation of the world came about through a single principle, the principle of good. 

However, the following question arises: who is the cause of the evil? For Augustine, the origin of 

the evil is in the libido, the mens’s free will, and cannot be in God because if He is the cause of 

evil, consequently He would not be good or fair being, since He justly acts in favor of the order 

of the cosmos when He give to each one the reward deserved for his actions. 

 

Keywords: Origin of evil, free will, libido, Augustine of Hippo. 

 

 

Resumo: No que se refere à finalidade de Agostinho na composição de sua obra Diálogo sobre 

o livre-arbítrio, percebe-se que o filósofo procura durante a discussão estabelecer uma cadeia de 

argumentação que relacionasse a liberdade humana com a origem do mal. Assim, Agostinho 

acredita ser possível fazer uma explicação de um mundo onde há manifestação do mal, mesmo 

que este mundo seja criado por Deus, um Ser sumamente bom e autor de todo bem. Diferente da 

concepção maniqueísta, Agostinho acreditava que a criação do mundo se deu por intermédio de 

um único princípio, o princípio do bem. Mas, se assim for, a pergunta que surge é: quem é a causa 

do mal? Para Agostinho, a origem do mal está na libido, vontade deliberada dos homens e não 

pode estar em Deus, pois se Ele fosse a causa do mal, consequentemente não seria bom e nem 

justo, uma vez que com justiça Ele age em benefício da ordem do cosmo dando a cada um a 

recompensa merecida pelos seu atos. 

 

Palavras-chave: Origem do mal, livre arbítrio, libido, Agostinho de Hipona. 
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Introdução 

 

Todo discurso argumentativo que compõe o Diálogo sobre o livre-arbítrio de 

Agostinho de Hipona é concebido em função de uma tentativa da resolução de um 

problema filosófico discutido pela tradição: se Deus existe e é o supremo bem, qual seria 

a explicação para a existência do mal? Essa discussão estabelece uma dificuldade na 

medida em que Deus sendo sumamente bom e criador de tudo que existe não pôde ter 

criado o mal. Para Agostinho resolver esse problema, ele terá que elaborar uma discussão 

que aborde a revisão da própria natureza humana e dessa maneira, toda argumentação 

filosófica tem como objetivo não só mostrar o lugar onde residiria este mal, mas também 

ter em mente que este “lugar do mal” representa um ponto de partida para uma longa 

análise a respeito da condição humana. Como não se trata de um problema inaugurado 

pela filosofia agostiniana, o texto estará sempre condicionado a refutar a argumentação 

daqueles que, ao pretender elaborar uma explicação para este problema, acabaram 

segundo Agostinho, por desvalorizar a noção de bem do divino (Diálogo sobre a ordem; 

Oliveira e Silva, 2000, p. 15-16). 

A referida obra é composta por três livros, sendo que os dois primeiros foram 

escritos na juventude e em resposta aos maniqueus, corrente filosófica que ao estabelecer 

uma explicação para a causalidade do mal, acaba por naturalizá-lo tirando do homem toda 

responsabilidade pela maldade que pratica. Para os meniqueus, o mal não provinha de 

Deus, mas de um conflito entre a força do Bem que é Deus contra o princípio das trevas. 

Princípio este que possuindo poder igualável ao de Deus, tornaria o bem como algo 

essencialmente passivo e violentado pela atividade do mal. Mesmo assumindo a posição 

de que Deus não seria a causa do mal, os maniqueus não deixaram de concebê-lo como 

“fruto da iniciativa divina, isto é, do princípio do bem contra o princípio do mal.” 

(NOVAES, 2002, p. 62.) 

Vale salientar que ao pretender opor essa ideia maniqueísta, Agostinho tem por 

finalidade mostrar que Deus é o único princípio criador do mundo, sendo que a origem 

do mal está na libido1 – vontade (voluntas) deliberada dos homens. Mas, o modo como o 

filósofo organiza essa sua teoria, nos dois primeiros momentos da obra, acaba por 

estabelecer uma total autonomia da vontade humana em poder/querer ou não a prática do 

bem. Ou seja, o homem teria, por assim dizer, uma total liberdade em suas ações de tal 

modo que leva a entender que não precisaria da graça divina para se salvar e redirecionar 

para a ordem primeira; o que anos mais tarde acarretou em um problema para a sua 

filosofia. Costa, ao dissertar sobre esse assunto e acerca da divergência conceitual dos 

termos liberdade e livre arbítrio, que perpassam entre os três livros do diálogo, afirma 

que: 

 
[...] neste primeiro momento, temos um livre arbítrio potente tanto em 

relação ao querer, quanto ao poder. Inclusive, pelo fato da supracitada 

obra apresentar um livre arbítrio forte, capaz de levar o homem a 

alcançar, por suas próprias forças, um estado de perfeição, tanto no 

querer quanto no poder, [...] (COSTA, 2018, p. 248) 

 

Anos mais tarde, surgem os pelagianos, novos adversários de Agostinho, que ao 

fazerem um mau uso da teoria agostiniana acerca da liberdade humana para posicionar 

                                                           
1 “Termo de difícil tradução, libido relaciona-se a “desejo ardente”, desordenado, espécie de lascívia, ou 

“concupiscência.” (TAURISANO, 2007, p. 90) 
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não só contra o maniqueísmo, mas também, para se defender da acusação de heresia 

perante o papa Zózimo, (COSTA, 2018, p. 248) fizeram com que o filósofo retomasse já 

em suas obras de maturidade essa discussão a fim de ponderá-la. Isso podemos observar 

a começar pelo terceiro livro da obra em questão, onde ao se opor agora a essa outra 

corrente, o hiponense trata de limitar tamanha autonomia da liberdade humana que 

concebera no livros iniciais adequando então, em uma constante reflexão sobre a noção 

de pecado originário; graça divina; distinção conceitual entre liberdade e livre arbítrio 

entre outras temas. Frente a essa investida, pode-se afirmar com maior exatidão que 

enquanto contra os maniqueus Agostinho precisa afirmar a existência da liberdade 

humana, contra os pelagianos ele precisa em certa medida negá-la. Como disserta Moacyr 

Novaes a esse respeito: 

 
Anos depois, no começo do século V, outros adversários de Agostinho 

farão um tal uso dessa defesa da liberdade, que ele se verá obrigado a 

dar maior exatidão ao sentido de suas afirmações antimaniqueístas. 

Esses novos adversários, os pelagianos, estarão no extremo oposto aos 

maniqueus, isto é, enquanto os maniqueus de certo modo negavam a 

liberdade da vontade, os pelagianos propunham uma interpretação da 

liberdade como autonomia, que Agostinho não podia admitir. 

(NOVAES, 2002, p. 61) 

 

Embora essas questões supracitadas referentes ao terceiro livro sejam de 

relevância para aqueles que desejam ter um estudo exaustivo dessa obra, nesse momento, 

deter-nos-emos apenas no primeiro livro a fim de entender que, diante das dificuldades 

apresentadas por Agostinho em assumir Deus como causa do mal, resultaram em uma 

formulação da teoria de que a origem do mal está enraizada na vontade livre deliberada 

dos homens, pois para o filósofo, a efetivação de nossas ações depende exclusivamente 

da vontade. Ora, se a vontade é critério fundamental para que se escape das fabulações 

maniqueísta e prive a divindade de toda a acusação pela existência do mal nesse mundo, 

cabe saber, então, qual papel a vontade desempenha na filosofia de Agostinho. Vejamos 

que ao colocarmos essa questão, ela deixa de ter um caráter particular reduzida/centrada 

somente ao Diálogo sobre o livre arbítrio e ganha um aspecto mais universal ao remeter 

a filosofia do hiponense como um todo. É por meio desse conceito que podemos 

compreender a historicidade do homem em sua filosofia, tema que tem como contexto, a 

concepção da natureza humana, isto é, uma reflexão do estado em que o homem ocupava 

e veio ocupar após sua queda.  

Outra questão importante, é a distinção entre os homens bons e maus, pois todos 

estão sujeitos a vontades boas e vontades más, sendo que a diferença consiste naquilo que 

cada um por meio do livre arbítrio, dá assentimento. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

o conceito de vontade (voluntas) ocupa uma posição privilegiada na filosofia de 

Agostinho.  

No tocante a essa questão, outro argumento que mostra ainda mais a profundidade 

desse conceito na filosofia do autor é a importância do seu reconhecimento autoral. Sobre 

esse importante assunto, comenta Koch: 

 
Santo Agostinho recebe frequentemente os créditos por uma 

“invenção” conceitual: a invenção da vontade. Enquanto as morais e 

psicologias antigas não faziam mais do que esboçar o seu lugar ainda 

vazio, ao cruzar intelecto e desejo, em Agostinho a voluntas vem a ser 
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uma das principais faculdades do espírito humano, ativa em todos os 

nossos comportamentos, mesmo em nossas percepções ou nossos 

sonhos; pelo livre-arbítrio (liberum arbitrium) que a caracteriza, a 

vontade é também o que nos define como seres morais. (KOCH, 2012, 

p. 73) 
 

Desenvolvimento 

 

A tentativa de discutir o problema do mal na filosofia de Agostinho aparece pela 

primeira vez em A ordem, onde juntamente com seus interlocutores, o filósofo enfrenta o 

problema da contradição que parece haver entre afirmar “o cuidado que Deus teria para 

com as vicissitudes humanas e a maldade da qual o homem é capaz em suas ações” (A 

ordem, trad. Belmonte, 2008, p. 11). Pois, a ordem2 sendo o modo pelo qual Deus concebe 

todas as coisas, o cosmo encontrasse-se hierarquicamente organizado, obedecendo não a 

força do acaso, mas uma relação logicamente perfeita e ordenada pelo criador, que ao 

criar tudo que existe, não deixou nada na desordem. Porém, é no Diálogo sobre o livre 

arbítrio que essa questão ganhará maior envergadura, pois além de ser o problema central 

da obra, e a causa do mal não podendo estar em alguma realidade exterior aos homens, 

Agostinho empreende, nesta ocasião uma investigação daquilo que integra os homens: a 

vontade.3 

Ora, se a ordem é um bem que se cumpre nas coisas criadas, logo, o mal parece 

consistir na desordem. A partir dessa colocação, pode-se perceber que o que se espera 

dessa obra é uma análise atenta em torno da natureza da vontade humana, que a princípio 

foi concebida por um Deus infinitamente bom e que não poderia criar nenhuma criatura 

com natureza má. Não à toa, o diálogo entre Agostinho e Evódio é inicialmente pautado 

pela questão: “Diz-me, por favor, não é Deus o autor do mal?” (Dla. I.1.1; Oliveira e 

Silva, 2001, p. 81). Tal questão inicia o debate a respeito da origem do mal, revelando o 

que parece ser um dos objetivos principais desta primeira parte do texto.  

No entanto, se tem Deus os melhores dos pensamentos, então, qual a resposta para 

a pergunta inicial? Como reposta, Agostinho vê a necessidade, antes de mais nada, de 

esclarecer duas realidades distintas para o uso comum da definição de mal, a saber: (1) o 

mal que se pratica; (2) o mal que se padece sofrendo, sendo que será por meio dessa 

distinção, que se encontra a viga mestra que sustentará toda investigação a propósito, da 

origem do mal. O primeiro sentido está relacionado às ações humanas, isto é, ao seu modo 

de agir. O segundo, por sua vez, está relacionado às consequências destes atos. Esta 

distinção se torna necessária, pois, ao distinguir tais sentidos, o segundo mostrará que 

toda culpa fica centralizada no homem, agindo mal, este homem recebe o mal como 

consequência. 

                                                           
2 “A ordem é aquilo pelo qual são feitas todas as coisas que Deus estabeleceu.” (A ordem, I.10.28; trad. 

Belmonte, 2008, p. 111) 
3 A esse respeito Oliveira e Silva traz em uma notável nota, as seguintes palavras: “[...] Esta desordem não 

poderá, todavia, ter origem na estrutura da sensibilidade, nem mesmo na natureza da razão, mas num 

terceiro princípio, cujo alcance será analisado pela primeira vez com demora em De libero arbitrio e que 

lançará Agostinho numa polémica que durará até ao final dos seus dias, na tentativa de justificar a relação 

entre três realidades que interagem no ser humano: um princípio de desordem ou concupiscentia, um 

princípio de possibilidade de escolha ou liberum arbitrium e um princípio de sobreabundância de bondade 

e ordem, ou gratia.” (Oliveira e Silva, 2012, p. 47 – nota de rodapé) 
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É evidente que Agostinho concebe um princípio regulador para todos os eventos 

do cosmo, sejam eles naturais ou provenientes das ações humanas; o que quer dizer que 

Deus ao criar, não abandonou suas criaturas ao acaso como quiseram os estoicos, 

(Diálogo sobre a ordem; Oliveira e Silva, 2000, p. 15-16) mas mantém com elas uma 

relação de providência. Isso não significa dizer que todas as coisas que acontecem são de 

responsabilidade divina, mas significa que o mundo foi regulado a uma ordem boa, justa 

e decorrente das leis eternas (divina, imutável) e todos acontecimentos estão no controle 

dela; Sendo assim, Deus, como é justo, trata de julgar todas ações humanas dando a cada 

um a recompensa merecida pelos seus atos, em outras palavras, a “[...] justiça divina age 

em benefício da ordem, equilibrando a balança do universo, nun sistema equitativo 

assentado sobre o mérito e a recompensa.” (TAURISANO, 2007, p. 85) 

 Certamente nesse mesmo sentido, Moacyr Novaes (2007, p. 303) afirma que, o 

“mal praticado é o pecado propriamente; o mal sofrido, a miséria humana, é o castigo 

para este pecado”. Se Deus é justo, de modo algum castigará alguém injustamente e a 

medida em que ninguém sofre injustamente é necessário considerar que a providência de 

Deus rege o universo. Deus não é o autor do primeiro mal - aquele que se pratica e que 

está associado à condição humana do pecado, mas em sentido restrito apenas do segundo 

mal - aquele que é sofrido. Mesmo considerando alguma forma de participação divina no 

mal que o homem sofre, deve-se ter em mente, que este tipo de mal é fruto decorrente dos 

maus atos dos homens. No mesmo ângulo de interpretação e à medida em que 

pressupõem-se que o castigo divino visa cumprir a justiça divina, ele (o castigo divino) é 

um bem e não mal, o que fica explicito que para o jovem filósofo há apenas um tipo de 

mal, o que se pratica. 

 
A – Mas se tu sabes, ou acreditas, que Deus é bom – e não é lícito pensar 

de outra maneira –, Ele não faz o mal. Por outro lado, se declararmos 

que Deus é justo - com efeito, negá-lo é um sacrilégio – assim como 

premeia os bons, da mesma forma castiga os maus; e tais castigos são, 

certamente males para quem os padece. Por conseguinte, se ninguém 

sofre castigo injustamente – o que é necessário acreditar, na medida em 

que acreditamos que a providência divina rege este universo -, de modo 

algum Deus é o autor daquele primeiro género de males, mas sim do 

segundo. (Dla. I.1.1; Oliveira e Silva, 2001, p. 81) 

 

 Mesmo com as delimitações já estabelecidas, essa primeira parte do diálogo ainda 

apresenta um conceito que é a chave mestra para a compreensão da discussão, o conceito 

de voluntarismo. Ora, de nada adiantaria assumir Deus como não sendo autor do mal e 

afirmar que o mal é proveniente das ações humanas, se estas não fossem voluntárias, pois 

mesmo assim, Deus seria ainda o responsável por todo tipo de desgraça que a espécie 

humana é capaz de praticar. Como o objetivo que engendra toda a discussão sobre a 

origem do mal, este conceito é posto mediante a interrogativa de Evódio que se coloca a 

descobrir se há um autor para o mal (o que se pratica). “E – Existe, portanto, um outro 

autor daquele tipo de males que se descobriu que Deus não é autor?” (Dla. I.1.1; Oliveira 

e Silva, 2001, p. 81) 

Segundo Agostinho, o mal não poderia vir a existir sem um autor, mas dizer quem 

seja este não será possível, pois não há um único autor, mas vários, pois cada um dos 

homens é responsável por suas próprias ações. Este argumento reforça ainda mais a ideia 

de que toda culpa pela existência do mal se encontra centralizada no homem, pois como 

já foi posto, na medida em que os homens são responsáveis por seus atos voluntários, 
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receber o castigo divino como recompensa não implica em receber de Deus algo injusto, 

porque o castigo não é fruto da vontade divina e sim fruto das próprias más ações dos 

homens e a isso damos o nome de justiça divina. Por justiça podemos citar a própria 

definição pressuposta pelo hiponense já no capítulo 13 do respectivo diálogo, como: “a 

virtude pela qual se dá a cada um aquilo que lhe é devido” (Dla. I.13.27; Oliveira e Silva, 

2001, p. 123). Mediante ao que até aqui foi posto e segundo a essa definição supracitada 

é correto afirmar que Deus, em sua infinita bondade e justiça, de modo algum castigará 

alguém injustamente. 

 
A – Assim é. Com efeito, o mal não se pode fazer sem que haja algum 

autor. Mas se indagares quem ele é, não podemos dizer. Na verdade, 

não existe um autor determinado, mas cada um é autor das suas más 

acções. E se duvidas disto, presta atenção ao que se disse anteriormente: 

as más acções são castigadas pela justiça de Deus. De facto, elas não 

seriam justamente castigadas, a não ser que fossem praticadas 

voluntariamente4. (Dla. I.1.1; Oliveira e Silva, 2001, p. 81 - 83) 

 

Mas a distinção do sentido que a palavra mal pode tomar, e a primeira tentativa 

de provar que a origem do mal está na ação voluntária dos homens, ainda não são 

suficientes para que se deixem de confiar à divindade a responsabilidade de toda a espécie 

de sofrimento, principalmente aquele sofrimento que parece ser dado ao homem 

indignamente. Indignamente, pois estes parecem ser inocentados por ainda não saberem 

de onde vem ao homem a capacidade de agir mal. Tamanha é a questão que se deu, que 

Agostinho terá como objetivo, nessa parte do diálogo, não só isentar Deus de toda culpa 

pela existência do mal, mas também de “desobrigar igualmente a aprendizagem 

(disciplina) e a inteligência (intellegentia) [...] de qualquer ingerência no mal”. 

(TAURISANO, 2007, p. 88)  

A questão agora é essa: o mal pode ou não ser ensinado? Neste sentido, Evódio 

guarda a posição de que o homem não poderia pecar antes de ter aprendido o que é o 

pecado, mas, se consideramos essa questão como verdadeira, o que se deve perguntar 

agora é: de quem vem esse ensinamento? Para resolver essa questão, Agostinho considera 

a derivação da palavra “aprendizagem”, pois ela deriva do gerundivo discendo, com o 

sentido de dever ser, mais precisamente, de que somente o que é bom deve ser ensinado, 

de modo que a aprendizagem tem como objetivo instruir o que é bom. Considerando que 

ninguém pode vir a aprender se não for por meio da instrução, e se aprendizagem parece 

orientar para o bem, logo, o mal não pode ser ensinado.  
 

A – [...] de nenhum modo os males podem ser ensinados, dado que a 

aprendizagem é um bem, e que disciplina se diz a partir de discendo. 

Na verdade, se fossem ensinados, estaria contidos na aprendizagem. 

Assim, o ensino não seria um bem. Mas, como tu próprio admites, o 

ensino é um bem. Portanto, os males não se ensinam, e é em vão que 

procuras aquele por quem aprendemos a fazer o mal.” (Dla. I.1.2; 

Oliveira e Silva, 2001, p.  83) 

 

Não obstante, esse argumento a respeito do ensino e da aprendizagem parece 

favorecer a teoria maniquéia, pois se tomarmos o pressuposto que o mal está na ação 

voluntária dos homens sendo que não pôde ter sido ensinado por não ser um bem, 

                                                           
4 Grifo nosso. 
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consequentemente parece ter sido introduzido na alma humana por natureza. O argumento 

agostiniano que parece se opor a este dualismo se dá da seguinte maneira: se o mal não 

pode ser ensinado pelo fato de o ensino ser um bem, então, o mal se dá pela falta deste 

bem, ou seja, o mal se dá pela ausência do “saber” porque, caso o homem fosse sábio, 

não agiria mal, pois seria instruído. Em outras palavras, o mal se dá quando afastamos do 

ensinamento, pois como a instrução é um bem por tornar os homens instruídos ela não 

pode ser má e caso o mal pudesse ser ensinado, a aprendizagem não poderia ser somente 

um bem dependendo daquilo que é ensinado, mas, como ela é somente o bem, então os 

males não são aprendidos. É o que ressalta o comentador Taurisano (2007, p. 88) ao 

afirmar que a “inteligência é um bem, afiança Agostinho, e o mal não é algo que se 

aprende, salvo a que se evite cometê-lo.” 

 
 A – Talvez seja por este se afastar ou desinteressar do ensino, isto é, da 

aprendizagem. Mas, seja por isto ou por qualquer outra coisa, pelo 

menos é evidente que de nenhum modo os males podem ser ensinados, 

dado que a aprendizagem é um bem, e que disciplina se diz a partir de 

discendo. Na verdade se fossem ensinados, estariam contidos na 

aprendizagem. Assim, o ensino não seria um bem. Mas, como tu próprio 

admites, o ensino é um bem. (Dla. I.1.2; Oliveira e Silva, 2001, p. 83) 

 

Em suma, pode-se afirmar que, ao tentar isentar Deus de toda responsabilidade 

pela existência do mal, o jovem Agostinho tem por pretensão mostrar que não há nenhuma 

relação entre mal e aprendizagem. Essa questão é tão necessária quanto a tese da distinção 

dos tipos de mal apresentada no início da obra, pelo fato de que, se o mal pudesse ser 

ensinado, consequentemente seria de mais fácil acesso, encontrarmos o primeiro autor. 

Mas por outro lado, caso ele pudesse ser aprendido, o ensino não seria um bem, o que 

sem dúvida gera um problema. Ora, para o filósofo, ensino é um bem, pois ele sendo um 

exercício da razão é o principal meio para que os homens cheguem ao caminho da 

Verdade (Deus), e das verdades (condições humanas). Caso contrário, a verdade seria 

inatingível. Agostinho se atentou para esse problema porque, se a verdade fosse 

inatingível, não faria nenhum sentido para o filósofo compor essa obra, já que tendo um 

caráter instrutivo, tem por objetivo tornar demonstrável de maneira racional a Verdade 

que antes só se acreditava ser alcançada pela fé. 

 
Ao livrar a inteligência – e a consequente aprendizagem (disciplina) — 

de qualquer relação com o mal, Agostinho, em verdade, procura 

salvaguardar os próprios instrumentos (e os únicos de que o homem 

dispõe) para se chegar à verdade. A despeito de socorrer-se da fé, 

pressuposto inicial, e do auxílio divino, sinal de humildade e submissão 

a Deus, o futuro bispo de Hipona jamais deixará de ser um pensador 

racionalista que tentará, dentro dos limites de seu lógos, compreender 

aquilo em que acredita. (TAURISANO, 2007, p. 89) 

 

 Para continuar a busca de quem seria o autor do mal que o homem pratica, 

Agostinho diz ser necessário explicitar o que significa fazer o mal, pois uma das 

possibilidades de identificar os prováveis elementos que afetam as ações dos homens é 

analisar ações consideradas más (Dla. I.2.4; Oliveira e Silva, 2001, p. 47). Todo esforço 

do filósofo, nessa parte do diálogo, será o de chamar a atenção para o contraponto entre 

a prática do mal (ação) e a designação da lei em considerar certas ações como más pois, 
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se a responsabilidade da origem do mal estiver depositada na lei e não na ação, então a 

lei poderá ser a causa do mal. Ao empreender tal tarefa, Evódio propõem investigar três 

práticas condenadas pela sociedade da época: os adultérios, homicídios e sacrilégio sendo 

que em um primeiro momento a argumentação terá um caráter jurídico ganhando um 

aspecto teológico/filosófico posteriormente quando aparecer no diálogo, uma relação 

entre leis civis e lei divina (lei eterna; imutável). 

 As práticas a serem investigadas aparecem na discussão na mesma ordem 

supracitada, mas trataremos aqui apenas das duas primeiras afim de mostrar como 

Agostinho passa da observação do plano da ação para a interiorização da mesma. Dessa 

maneira, tem-se a seguinte indagação feita por Agostinho a respeito do adultério: “Diz, 

portanto, antes de mais, por que razão pensas que o adultério é uma má acção. Será porque 

a lei proíbe que se pratique?” (Dla. I.3.6; Oliveira e Silva, 2001, p. 87). Evódio 

apresentará três situações como exemplos respostas, mas todos os três argumentos 

consistem em afirmar que o adultério é em si mesmo um mal sendo por isso que é proibido 

por lei. “E – É claro que não é um mal porque a lei o proíbe, mas a lei proíbe-o porque é 

um mal.” (Dla. I.3.6; Oliveira e Silva, 2001, p. 87). 

 Ora, se a prática do adultério é um mal não por ser proibido por lei, mas por ser 

um mal em si mesmo, então Evódio não deve recorrer à autoridade da lei para tentar 

provar que ele é mal. Por essa razão, ainda não se sabe o porquê dessa prática ser má. 

Com efeito, o que está em jogo aqui parece ser o fato de que a interdição da lei não 

esclarece a razão pela qual o adultério ser considerado um mal. Neste sentido, fica 

subtendido que o mal não se volte especificamente para a prática do adultério, mas sim, 

para interdição imposta pela lei. Em outras palavras, é a lei que faz do adultério algo mal 

e não a prática em si do próprio ato. 

 Não encontrado a origem do mal na prática do adultério, Agostinho tem como 

objetivo, nesse momento, empreender um itinerário de interiorização, investigando não 

somente o homem exterior ou as ações humanas, mas o homem interior. Em outras 

palavras, Agostinho passa agora a considerar os elementos que estão presentes nas ações 

humanas, ou aquilo que antecede a todas elas, isto é a vontade. Mas, se é a vontade que 

fundamenta todas as ações, será ela somente um mal? Vale ressaltar que os homens estão 

sujeitos a vontades boas e más, cabendo a cada um, através do livre-arbítrio, dar ou não 

assentimentos a elas. Segundo Agostinho, os homens sábios dão assentimento às vontades 

boas e, por isso, praticam ações boas, já os maus dão assentimento às vontades más que 

são nada mais do que desejos culpáveis, também designados pelo filósofo como libido5. 

Acerca da vontade, Gilson afirma que a vontade define cada homem de tal modo que 

quando ela se volta contra ele podemos dizer que este está dividido consigo mesmo: “Não 

é, pois, exagerado dizer que assim como é a vontade, tal é o homem, a tal ponto que uma 

vontade partida contra si mesma é um homem divido contra si mesmo” (GILSON, 2006, 

p. 253). 

 Tendo agora essa questão como pano de fundo, Agostinho afirma que a malícia 

do adultério pode estar na libido, pois não obtendo êxito ao buscá-la nas ações humanas, 

ele passa a considerar a dimensão íntima do desejo. Ou seja, a malícia não só está na ação 

do homem, mas na intenção, pois “a qualidade de uma ação oculta-se, efetivamente, na 

dimensão mais íntima do desejo de quem a pratica” (Dla. I.3.6; Oliveira e Silva, 2001, p. 

51). Estas supostas palavras estão alicerçadas na seguinte perícope: 

                                                           
5 “Termo de difícil tradução, libido relaciona-se a “desejo ardente”, desordenado, espécie de lascívia, ou 

“concupiscência.” (TAURISANO, 2007, p. 90) 
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A – Talvez seja a paixão, portanto, o mal no adultério. Mas visto que tu 

procuras o mal no exterior, na própria acção, que já se pode comprovar, 

encontras-te em dificuldade. Na verdade, para compreenderes que a 

paixão é o mal no adultério, se não for dada a alguém a possibilidade 

de se deitar com a mulher de outro, e no entanto, se fosse evidente, por 

algum outro modo, que o desejava fazer – e, se tivesse tido 

oportunidade, tê-lo-ia feito –, não será, por isso, menos réu, do que se 

fosse surpreendido em tal acto. (Dla. I.3.8; Oliveira e Silva, 2001, p. 

91) 

 

 Pode-se notar que, em certa medida, o problema da lei como causa do mal parece 

ter sido superado por Agostinho e Evódio, pois, aquilo que qualifica uma ação não pode 

ser alcançado pela imposição da lei por se tratar de algo que está interior ao ato e não 

exterior. A esse respeito podemos citar mais uma vez as palavras de Taurisano que diz o 

seguinte argumento: 
 

O mal não se encontra nas ações (passíveis de condenação pelas leis da 

sociedade), e sim no interior do sujeito praticante, no psiquismo de seus 

desejos desordenados. Agostinho, assim como os estóicos, diz Torchia 

(1999, p. 819, col. 1), interioriza as paixões na mente, ao invés de 

associá-las ao corpo. (TAURISANO, 2007, p. 90) 

  

 Mesmo sabendo que a origem do mal se encontra na libido e não na lei, Agostinho 

e Evódio ainda continuam a investigar o que havia posto, isto é, os casos de homicídio e 

sacrilégio, sendo que a discussão ganhará agora um outro rumo ao pretender investigar 

em que a medida as leis civis cooperam para a definição de bondade e maldade do 

comportamento dos homens, pois possuindo um caráter regulador de nossas ações, essas 

leis acabam por condenar ou legitimar certas práticas. Pode-se afirmar que essa discussão 

é uma das peças do quebra cabeça para que os interlocutores cheguem a noção de lei 

divina. 

 Serão analisadas várias situações distintas de homicídio: umas legitimas pela lei e 

outras condenadas por ela. Esse problema tem como ponto de partida a seguinte questão: 

“E se alguém matasse um homem, não pelo desejo desenfreado de obter alguma coisa, 

mas temendo que algum mal lhe viesse a acontecer? Porventura não seria homicida?” 

(Dla. I.4.9. Oliveira e Silva, 2001, p. 91) Segundo Evódio, este homem será sim um 

homicida e deverá estar sujeito a condenação da lei, pois esta ação foi guiada pelo desejo 

desordenado de viver bem (libido), e que não devemos cometer tamanho crime ao desejar 

possuir tal segurança. Ora, o que Evódio procura mostrar aqui é que de maneira alguma 

devemos tirar a vida de nosso próximo, mesmo que isso garanta de certa forma, uma 

segurança para nossas vidas. 

 Evódio diz ainda que os únicos que não deverão estar sujeito à condenação da lei, 

caso cometam algum homicídio, são: o soldado contra seu inimigo, o juiz ou seu executor 

contra o malfeitor, e aquele a que pela imprudência ou pelo acaso deixa escapar a arma 

da mão. Pois, nesses casos, estes homicidas não agem segundo a orientação da libido e 

sim segundo a lei.  Essa questão exige dos interlocutores uma reflexão mais cuidadosa, 

pois, ora, será a lei justa, ao deixar de condenar o soldado, o juiz e que pela imprudência 

deixou a arma escapar de sua mão, tirando por assim dizer, a vida de seu próximo? Evódio 

afirma que caso essa lei seja estabelecida mediante a lei divina ela será justa, mas caso 
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não, ela será injusta e esses “mal feitores” serão castigado sim pela lei imposta pela justiça 

divina. 

 Nessa medida, Evódio diz que as leis civis ou leis temporais parecem apontar para 

duas situações opostas, pois, se por um lado permite que os homens cometam com 

legalidade certos males, por outro, permite que a justiça divina os condene e os puna. 

Assim, a lei civil encarrega-se somente de decretar castigos para reprimir certos crimes a 

fim de estabelecer paz entre os homens ignorantes na medida em que estes possam ser 

governados por outros seres humanos. Mas, aquela culpa que lhes foi conferida pela 

justiça divina parece ter outro castigo apropriado do qual só a sabedoria poderia libertá-

los. 

 Em suma, essa reflexão acerca das leis civis e leis divinas permitiram Agostinho 

mostrar mais uma vez a Evódio, que a origem do mal não está no julgamento em 

considerar certas ações como sendo más ou não, mas, sim, na vontade má, sendo que ele 

só é “transferido a outras coisas por ato da vontade” (EVANS, 1995, p. 171). Por isso, a 

causa de acharmos que ele é algo exterior e não interior dos homens. 
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Os cães possuem um vínculo muito próximo com o ser humano. Tal situação 

reforça sua importância no contexto da saúde pública e na existência de abrigos para 

acolhê-los perante as situações adversas a que estão expostos nas ruas. A anaplasmose 

granulocítica causada pela bactéria Anaplasma phagocytophilum é uma zoonose 

transmitida por carrapatos, sendo associada à febre, anorexia, fraqueza, mialgia, artralgia, 

trombocitopenia e leucopenia. Assim, 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. Foi conduzido um estudo 

epidemiológico transversal censitário. Toda a população canina foi microchipada, 

avaliada clinicamente por médicos veterinários e identificada em fichas com as 

características individuais de cada animal. Obteve-se 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. Soros reagentes com títulos ≥ 1:320 foram considerados positivos. Os resultados 

preliminares para 100 amostras sorológicas escolhidas ao acaso indicam uma 

soroprevalência de 5% (5/100) de anticorpos anti - A. phagocytophilum na população 

canina do abrigo. Os 5 animais soropositivos eram fêmeas e adultas, sendo 4 (80%) de 

porte médio e 1 (20%) de porte pequeno; 3 (60%) de pelo curto, 1 (20%) de pelo médio 

e 1 (20%) de pelo longo. No que diz respeito à avaliação clínica e hematológica desses 

animais, os achados mais relevantes foram febre, linfadenomegalia, lesão de pele, 

trombocitopenia e leucopenia. Conclui-se que existem cães soropositivos para A. 

phagocytophilum no abrigo Parque Francisco de Assis, demonstrando a importância da 

identificação desses animais que são sentinelas para a vigilância em saúde do município 

e para o gerenciamento da seguridade em relação às pessoas que entram em contato com 

esses cães. 
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 O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da substituição da eCG pela hCG em 

protocolos de IATF na fertilidade de vacas Bos indicus lactantes submetidas a protocolo 

de IATF. A hipótese do estudo foi que a utilização de hCG em protocolos de 

sincronização da ovulação apresenta resultados semelhantes ao uso de eCG na taxa de 

concepção em vacas Bos indicus submetidas a protocolo de sincronização da ovulação a 

base de progesterona e estradiol. No estudo foram utilizadas 957 vacas Nelore (Bos 

indicus) lactantes (338 primíparas e 619 multíparas) com pós-parto entre 30 e 60 dias e 

escore de condição corporal (ECC) médio e 2,76±0,01 (escala de 1 a 5). Os animais 

foram mantidos em pastejo contínuo de Brachiaria brizantha e Brachiaria humidicola e 

tiveram livre acesso à água e suplementação mineral. As vacas foram submetidas a 

protocolo de sincronização da ovulação a base de progesterona e estradiol. Em dia 

aleatório do ciclo estral (D0), as vacas receberam um dispositivo intravaginal de 1,2g de 

progesterona e 2mg de benzoato de estradiol. No D8,5, o dispositivo de progesterona foi 

removido e administrado 1mg de benzoato de estradiol e 265µg de Cloprostenol Sódico. 

Nesse momento, os animais foram divididos de forma equilibrada de acordo com o 

ECC em três grupos experimentais (Controle, eCG e hCG). Dessa forma, foi 

administrado 300UI de eCG nas vacas do Grupo eCG e 150UI de hCG nas vacas do 

Grupo hCG. A IATF foi realizada 40 a 43 horas após a remoção do dispositivo de 

progesterona. Análise estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. 

Não houve efeito de interação entre os tratamentos e as variáveis estudadas para a 

fertilidade. A taxa de concepção foi maior nas vacas do grupo eCG [Controle – 39,7%b 

(127/320); hCG – 42,1%b (135/321); eCG – 51,6%a (163/316); P=0,01). Dessa forma, 

conclui-se que a hCG não possui a mesma eficiência da eCG na fertilidade em 

protocolos de IATF em vacas Bos indicus lactantes.  

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES. 

926



Suplementação de Lactococcus lactis em pacientes adultos 

com apneia obstrutiva do sono (SAOS) 

Luiz Gustavo dos Santos1, Lídia Lopes Pereira², Camila Maria de Melo1, Andrezza 

Fernanda Santiago1  

1Departamento de Nutrição – Universidade Federal de Lavras (UFLA)  

Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil 

2Secretaria Municipal de Saúde – Lavras, MG - Brasil  

luiz.santos6@estudante.ufla.br, lidialopespereira@yahoo.com.br, 

camila.melo@ufla.br, andrezza.santiago@ufla.br  

Palavras-chave: SAOS, Probióticos, Lactococcus Lactis. 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde - Departamento de Nutrição -

Faculdade de Saúde.  

 

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma doença crônica e progressiva, 

caracterizada por disfunção respiratória que reduz (hipopnéia) ou interrompe (apnéia) o 

fluxo respiratório (MANCINI; ALOE; TAVARES, 2000).  Tal síndrome tem sido 

reconhecida como fator de risco independente para morbidades cardíacas, metabólicas e 

neurológicas. Afeta o padrão e a qualidade do sono, desregula o ciclo circadiano, perfil 

imunológico e a atividade simpática do sistema nervoso. Para Alcock (2013), o sono tem 

importante função no processo saúde-doença sendo relacionado a uma variedade de 

comorbidades, entre elas obesidade, síndrome metabólica, diabetes, etc. A suplementação 

com probióticos tem se mostrado promissora, principalmente, em indivíduos com 

doenças metabólicas através de seu caráter modulatório dos parâmetros 

imunometabólicos.  Espera-se que a suplementação possa modular o padrão colônico 

gastrintestinal, alterando parâmetros imunometabólicos e antropométricos. O objetivo 

deste projeto é realizar um estudo clínico, randomizado, controlado por cegamento duplo, 

suplementando a cepa probiótica Lactococcus Lactis. Para isso, serão selecionados 54 

indivíduos adultos com SAOS em tratamento com CPAP (Continuous positive airway 

pressure), agrupados de forma aleatória em grupo suplementado e grupo controle por 3 

meses. Utilizaremos a concentração de 1x109 UFC/g do probiótico. Aprovação do comitê 

de ética nº.: 3.663.305. Avaliaremos a composição corporal através de equipamento de 

bioimpedância elétrica Biodynamics 360e (EUA), parâmetros bioquímicos (lipidograma, 

IL-10, IL-4 e 6 e hemograma) e de consumo alimentar (rec. 24h) no tempo 0 e 3 meses. 

As médias observadas serão testadas quanto a normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e 

submetidas ao Teste t pareado (p<0,95) e poder estatístico de 80%. Como resultados, 

esperamos que a suplementação module os padrões imunometabólicos e antropométricos. 
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A nutrição gestacional causa modificações no potencial de crescimento e 

desenvolvimento fetal, o que pode afetar o desempenho da prole durante a vida pós-natal. 

O objetivo foi elucidar o uso da suplementação com proteína degradável ou não no rúmen 

de vacas de corte, durante o terço médio da gestação, sobre o desenvolvimento dos 

bezerros. Foram utilizadas 30 vacas prenhes, da raça Tabapuã, com peso médio de 510 ± 

20 kg e 6 ± 0,5 anos de idade. Durante o terço médio da gestação, as vacas foram mantidas 

em baias individuais e distribuídas aleatoriamente em três tratamentos dietéticos: 

Controle (n = 10): dieta basal composta por silagem de milho de planta inteira, bagaço de 

cana-de-açúcar e sal mineral nitrogenado (~7% PB); Proteína degradada no rúmen (n = 

10): dieta basal e suplemento rico em proteína degradável no rúmen (~10% PB) e; 

Proteína não-degradada no rúmen (n = 10): dieta basal e suplemento rico em proteína não 

degradável no rúmen (~15% PB). Após o período experimental, os animais foram 

mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Foram realizadas pesagens 

ao nascimento e aos 30 d de idade na progênie, além de escore de vigor ao nascimento e 

medidas morfométricas (altura na cernelha e altura na garupa). Não foram observadas 

diferenças no peso corporal ao nascer dos bezerros (P = 0,262). Entretanto, filhos de mães 

suplementadas, nasceram mais vigorosos (P = 0,027) e mais altos (P ≤ 0,009). Além 

disso, esses animais apresentaram maior GMD até os 30 d de idade (P = 0.009) e foram 

mais pesados aos 30 d de vida (P = 0.002), comparados àqueles filhos de mães que 

receberam somente sal ureado. Portanto, a suplementação com proteína para fêmeas 

gestantes, durante o terço médio da gestação, traz benefícios ao desempenho dos bezerros 

no primeiro mês de vida, uma vez que trata-se de uma fase de maiores índices de 

mortalidade para a progênie.  
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O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, porém sua produção é               
limitada devido ao ataque de pragas, principalmente as moscas-das-frutas (Diptera:          
Tephritidae). Ceratitis capitata é a única espécie do gênero presente no país,            
ocasionando danos diretos e restrições nas exportações de frutos in natura. Como            
método alternativo ao uso de agrotóxicos, pode-se utilizar o controle microbiano, como            
por exemplo, os nematoides entomopatogênicos. Com isso, o objetivo desse trabalho foi            
avaliar a eficiência de diferentes isolados de nematoides entomopatogênicos nativos da           
região de Lavras-MG a larvas de C. capitata. O bioensaio foi realizado no Laboratório              
de Patologia e Controle Microbiano de Insetos da UFLA, em condições controladas (25             
± 2°C, UR 70 ± 10%, 12h de fotofase). Foi avaliada a patogenicidade de              
Heterorhabditis sp. Alho, Heterorhabditis sp. JPM3, Heterorhabditis sp. JPM4,         
Heterorhabditis sp. Ijaci e Heterorhabditis sp. NEPET sobre larvas de C. capitata. Cada             
tratamento teve 5 repetições, contendo 60 larvas de terceiro instar, sobre as quais foi              
inoculado 1 mL de suspensão com 100 JI/inseto. Para testemunha, foi utilizado 1 mL de               
água destilada. A mortalidade por nematoides entomopatogênicos foi avaliada cinco          
dias após a inoculação e após esse período, as larvas com sintomas foram dissecadas.              
Verificou-se que todos os isolados foram patogênicos para larvas de C. capitata. Os             
isolados Heterorhabditis sp. Alho e Heterorhabditis sp. JPM4 alcançaram os maiores           
valores absolutos de mortalidade, 73,15% e 63,09%, respectivamente, não diferindo          
entre si. Apenas o isolado Heterorhabditis sp. JPM3 apresentou mortalidade abaixo de            
50%. O conhecimento da susceptibilidade de larvas de C. capitata a nematoides            
entomopatogênicos nativos favorece a sua utilização em campo, uma vez que esses            
nematoides já estão aclimatizados às nossas condições ambientais, aumentando a sua           
eficiência no controle da praga. 
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 A corrosão é uma das causas da diminuição da vida útil de sistemas de irrigação 

do tipo pivô central, provocando problemas como vazamentos e redução da eficiência 

de aplicação de água. O uso de fertirrigação pode aumentar a corrosão, visto que 

fertilizantes em contato com água tornam-se corrosivos. Por esse motivo, esta pesquisa 

avaliou a corrosão causada pela fertirrigação em corpos de prova de aço galvanizado 

similares aos tubos galvanizados utilizados em pivôs centrais. Para isso, foram 

realizados testes de imersão em soluções contendo 0, 5 e 10 g L-1 do fertilizante NPK 

20-00-20, para obter a taxa de corrosão e a perda de espessura média do revestimento de 

zinco, simulando um período equivalente a 10 anos de uso. A taxa de corrosão média 

diminuiu com o tempo de exposição dos corpos de prova e não diferiu estatisticamente 

entre as diferentes concentrações. A expectativa de duração da camada de revestimento 

de zinco exposta ao fertilizante 20-00-20 não foi superior a 7 anos. 
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 Atualmente a um aumento da incidência e severidade dos períodos de estiagem, 

nessas condições as trocas gasosas da cultura e o conteúdo de água da cultura são 

diretamente influenciados, levando a uma baixa taxa fotossintética líquida, redução do 

crescimento e perda de rendimento do armazenamento de raízes. Dessa forma, objetivou-

se com esse trabalho avaliar as trocas gasosas de diferentes clones de batata doce em 

resposta a diferentes regimes hídricos. O experimento foi realizado no Centro de 

Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), localizado na Fazenda Palmital, no município de Ijaci, Minas Gerais. Os 

materiais vegetais estudados foram quatro clones de batata-doce oriundos da seleção 

2018 do banco de Germoplasma da Universidade Federal de Lavras: I) UFLA-464; (II) 

UFLA- 1432; (III) UFLA-268 e (IV) UFLA-713. As avaliações foram realizadas em duas 

épocas no campo, onde a primeira época foi no período de 08/2019 com valores de 

precipitação total mensal (10,4 mm dia -1) e a segunda época no período de 2/2020 com 

valores de precipitação total mensal (452,6 mm dia -1), onde foram avaliadas com 133 

dias de plantio a fotossíntese líquida (A) dos clones. Os dados climatológicos foram 

obtidos no INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). As avaliações das trocas 

gasosas foram realizadas com a utilização de um analisador de trocas gasosas por 

infravermelho modelo LI-6400XT. Os dados foram submetidos à análise de variância e 

teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A taxa fotossintética foi maior para os 

genótipos que estavam sob condições climáticas mais favoráveis no período mais 

chuvoso na segunda época experimental. No entanto, os clones não apresentaram 

diferenças nas taxas fotossintéticas neste período mais chuvoso. A exposição a condições 

menos favoráveis de precipitação na primeira época de experimentação os clones UFLA-

268 e UFLA-713 apresentou 56% de redução da taxa fotossintética em relação ao 

genótipo UFLA- 1432 e UFLA-464 sob tais condições de precipitação. Os resultados 

mostram que a tolerância dos clones UFLA-1432 e UFLA-464 a menores índices de 

precipitação depende da manutenção da fotossíntese mesmo sob condições desfavoráveis 

e a redução da taxa fotossintética sob condições climáticas desfavoráveis pode 

representar sensibilidade a menores precipitações, como observado nos clones UFLA- 

268 e UFLA-713.  
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Link para o pitch: https://youtu.be/KnBOcF8psWU 

 As flores comestíveis, consideradas como hortaliças não convencionais, vêm 

ganhando expressivo reconhecimento na alimentação humana, o que é resultado da busca 

por novas experiências culinárias além da exigência por alimentos saudáveis. Nesse 

cenário se encontram as dálias, com flores que se destacam por sua beleza e adicionam 

diferentes sabores aos preparos. Além disso, existem relatos que possuem compostos 

nutricionais e substâncias favoráveis ao seu uso na indústria. Entretanto, são escassas na 

literatura informações sobre sua caracterização. Diante o exposto, objetivou-se com o 

trabalho caracterizar a flor de dália laranja quanto sua composição bioquímica. As flores 

avaliadas foram obtidas da coleção de germoplasma de hortaliças não convencionais da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). Foram coletadas cinco flores (70 g de pétalas 

frescas) que foram homogeneizadas e levadas ao laboratório de Pós-Colheita de Frutas e 

Hortaliças da UFLA para realização das análises, que seguiram delineamento 

inteiramente casualizado. O teor de umidade foi determinado pelo método gravimétrico 

sugerido pelas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008), com 3 repetições. O 

pH foi determinado utilizando-se um pHmetro TECNAL®. O teor de SST foi 

determinado utilizando refratômetro digital, e os resultados expressos em g 100g-1. A 

determinação da ATT foi realizada por titulação com solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 0,01N, os resultados expressos em g 100g-1 de ácido cítrico. As análises de pH, 

SST e ATT seguiram metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005), com 5 repetições. O 

ratio foi calculado pela razão SST/ATT. A flor de dália laranja demonstrou alto teor de 

umidade (90,45 % ± 0), pH ligeiramente ácido (6,03 ± 0,04), alto teor de SST (10,13 ± 

0,58 g 100g-1), baixo teor de ATT (0,28 ± 0,02 g 100g-1 de ácidos cítricos) e valor de ratio 

de 36,17 ± 4,39. A partir dos resultados observados pode-se presumir o sabor agradável 

da flor de dália laranja e seu potencial para consumo, seja in natura ou para 

processamento industrial. 
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 Biossurfactantes são compostos produzidos pelo metabolismo secundário de 

diferentes grupos de microrganismos. Esses possuem como característica ação 

detergente, emulsificante e poder surfactante causando a diminuição da tensão superficial 

da água e outros solventes, essas características conferem a esse composto ampla 

aplicação em diferentes setores indústrias e processos de biorremediação de áreas 

contaminadas com hidrocarbonetos. A produção desse composto por microrganismos 

pode ser detectada com ensaios da atividade hemolítica. Bactérias da espécie Bacillus 

subtilis possuem a capacidade de apresentar zonas claras ao redor da colônia em meio de 

cultura ágar sangue quando essas são potencialmente produtoras desse composto, desta 

forma, o objetivo do trabalho foi selecionar cepas de Bacillus subtilis produtoras de 

biossurfactante por teste de atividade hemolítica. Para realização do trabalho foram 

utilizadas dez cepas de Bacillus subtilis (CCMA 136, 81, 87,0401, 54, 0658, 51, 1228, 

1287 e 1340) previamente isoladas de caxiri, fermentação úmida de café, fermentação 

seca de café, chicha de arroz, fermentação de cacau, café fermentado, efluente de 

processamento de café, frutos do cerrado annona e alperujo todas pertencentes a Coleção 

de Cultura de Microbiologia Agrícola da UFLA. As cepas foram plaqueadas em meio de 

cultura “tryptone soy agar” 10 % (TSA), suplementado com 5 % (v/v) de sangue bovino. 

Após incubação por 48 h a 37 °C, as cepas CCMA, 51, 81, 87,0401, 0658, e 1340 

formaram zonas de hemólise no ágar sangue, sendo selecionados como potenciais 

produtoras. Posteriormente, outros testes serão realizados para confirmar a capacidade de 

produção de biossurfactantes por essas cepas. 
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A presente pesquisa parte dos objetos de conhecimentos estabelecidos pela Base 

Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2018), e se fundamenta na perspectiva 

da Linguística Aplicada. Pretende-se assim, apresentar uma discussão acerca do objeto 

de pesquisa que é “a prática da leitura de textos multissemióticos no contexto do ensino 

médio”. Ao realizar uma compilação teórico-conceitual acerca dos processos de leitura, 

pretende-se situar o professor de língua(gem) nos estudos contemporâneos que discutem 

a produção de sentidos em textos multissemióticos. Com o propósito de refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem da prática da leitura, em consonância com a proposta 

da BNCC, no contexto da formação de professores, a pesquisa elege como problemática 

a seguinte questão: “Quais procedimentos são relevantes para a implementação de uma 

proposta didática voltada ao trabalho com a leitura de textos multissemióticos 

relacionados aos diferentes campos de atuação da vida social? ”. Assim, compilando a 

pesquisa teórica e o Caderno Pedagógico que será desenvolvido, tem-se como objetivo 

sistematizar os procedimentos didático-metodológicos acerca do ensino da leitura de 

textos multissemióticos que circulam no cotidiano social. Para consecução da pesquisa, 

em um primeiro momento será realizada uma revisão bibliográfica, essa revisão buscará 

contemplar pesquisas que versam sobre teorias que fundamentarão a discussão aqui 

proposta. Assim, serão tomadas como referências basilares os pressupostos da 

Linguística Aplicada (ALMEIDA FILHO, 2009; BEZERRA; MEDEIROS, 2016; 

CAVALCANTI, 2013), da Teoria da Multimodalidade (DIONÍSIO, 2005; 2011; 

VIEIRA; SILVESTRE, 2015; KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; LIMA E SANTOS, 

2009; SANTOS; PIMENTA, 2014) e a Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 

2018) e pesquisas que tomam a BNCC como objeto de análise (RUFINO; DE SOUZA 

NETO, 2016; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Em um segundo momento, serão 

produzidos os produtos educacionais voltados para a formação de professores de Língua 

Portuguesa – Ensino Médio. Assim, almeja-se vista que o contexto educativo tem 

trazido novas demandas para uma atuação docente. 

Instituição de Fomento: Universidade Federal de Lavras 
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Embasado no referencial teórico-epistemológico dos estudiosos do Círculo de 
Bakhtin (BAKHTIN, 2010, 2011 & VOLÓCHINOV, 2013, 2017), o trabalho 
apresentado é um recorte do projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido no 
Mestrado em Letras e traz em seu cerne as relações sobre memória e cultura que estão 
embrenhadas e representadas no Museu da Pessoa e no Museu da Imigração. Para tanto, 
faz vistas a investigar como as relações de vínculos entre a memória e os museus se 
estabelecem, trazendo como foco principal as relações entre as pessoas e a cultura, bem 
como os processos valorativos que os sujeitos agregam aos atos e objetos de sua cultura. 
Cabe salientar que as questões da cultura na relação de alteridade entre sujeitos que 
coexistem em sociedade, dialogam com os acontecimentos registrados na memória dos 
sujeitos e refletidos e refratados pelos mesmos em outros contextos. Nesse sentido, de 
seu lugar único, os sujeitos, sempre em relação com o outro, produzem sentidos em suas 
diversas relações afetivas, em direção à alteridade e, portanto, constroem novas 
memórias constantemente. Em relação aos estudos que se dedicam a discutir sobre a 
memória, elegeu-se, o autor Jacques Le Goff (LE GOFF, 1990) para dialogar com o 
referencial bakhtiniano. A fim de compreender que só é possível avançar na vida, ao 
mesmo tempo que nossos diálogos se renovam; que os acontecimentos vivenciados são 
“relembrados” e, assim, continuando como memorias, enunciados vivos na cadeia 
enunciativa, isto é, em uma “festa de renovação” dos sentidos. Como resultados finais 
esperados: a) melhor compreensão dos museus como espaços de vivência da memória 
cultural, 2) contribuições para que o espaço do museu responda aos sentidos que os 
usuários e espectadores produzem sobre essas memórias. 
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Palavras-chave: nanotecnologia, cafeicultura, controle de pragas 

Nanopartículas (NPs) de diferentes compostos químicos possuem potencial tóxico 

para uso como nanopesticidas no controle de insetos-praga. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar os efeitos tópico e de repelência de dispersões de NPs de ZnO (60 e 20nm), CuO 

(40 e 25nm) e CeO2 (70 e 25nm), todas concentradas a 100ppm, no controle da broca-

do-café. Como tratamentos controle foi utilizado dois brancos (agentes dispersantes 

utilizados no preparo das suspensões das NPs), mais a testemunha (água). Todos os 

bioensaios foram conduzidos em uma câmara climática (25±1 ºC, UR 60±5 % e 

escotofase de 24 h). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 

quatro repetições de dez indivíduos por tratamento. No bioensaio do efeito tópico, 40 

adultos por tratamento foram tratados por meio de pulverização das NPs em Torre de 

Potter (1,5±0,5 mg/cm2) e, em seguida, transferidos para placas de Petri de 5 cm de 

diâmetro contendo dieta artificial. Para avaliar o efeito de repelência das NPs, 40 frutos 

de café na fase de chumbão, por tratamento, receberam na região da coroa as dispersões 

das NPs por meio de aplicação em torre de Potter. Em seguida, os frutos contaminados 

foram expostos na proporção de um fruto para cada inseto. Em um bioensaio 

complementar, 40 frutos de café foram mergulhados por cinco segundos em cada um dos 

tratamentos e, posteriormente, ofertados às brocas adultas sobre uma placa de Petri de 9 

cm de diâmetro. Foram realizadas quatro avaliações, 24, 48, 72 e 96 horas após a 

aplicação dos tratamentos, registrando-se o número de insetos mortos (bioensaio tópico) 

e o número de adultos que perfuraram o fruto (bioensaio de repelência). Os três 

tratamentos com maiores médias de mortalidade após 96 h foram CeO2 (25nm), CeO2 

(70nm) e CuO (40nm), com 35±9,6%, 35±5,0% e 32,5±8,5%, respectivamente. No 

bioensaio de repelência onde se tratou somente a região da coroa do fruto, a maior parte 

das brocas preferiu broquear a base do fruto, tendo como destaque CeO2 (25nm) em que 

somente o 17,5±2,5% perfuraram a coroa. Quando os frutos foram mergulhados nos 

tratamentos observou-se que mais de 72,5% das brocas conseguiram perfurar o fruto. 

Novos estudos serão realizados para confirmação da toxicidade das NPs em maiores 

concentrações em condições de laboratório, casa de vegetação e campo.   

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq e do Consórcio 
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pelo fornecimento das NPs pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA/USP. 

936



Traços Políticos na Obra Nzinga Mbandi, de Manuel Pedro Pacavira 
 

Sílvio Geraldo Ferreira da Silva¹ 

Roberta Guimarães Franco Faria de Assis² 

¹Mestrando em Letras – Área Linguagem, Cultura e Sociedade. 

²Orientadora. 

Departamento de Estudos da Linguagem (DEL) – Universidade Federal de Lavras 

(UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-900 – Lavras, MG – Brasil 

{silviosilva27@yahoo.com.br; robertafranco@ufla.br} 

Palavras-chave: Rainha Ginga Mbandi, Angola, Política, Identidade Angolana, 

Literatura Angolana. 

Nzinga Mbandi, de autoria do escritor angolano Manuel Pedro Pacavira, trata-se 

de um romance histórico publicado em um contexto sociopolítico e geoespacial muito 

importante. Em 1975, Angola se tornava uma nação independente após anos de luta, e, 

no mesmo ano, a obra de Pacavira foi publicada. O romance aborda os conflitos e 

muitas questões sociohistóricas que possuíram Angola como palco, relatando desde o 

início da invasão portuguesa até os últimos grupos de resistência no século XX. Como 

Pacavira foi um forte ativista político do Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA), principalmente durante a Guerra de Independência (1961-1974), torna-se 

possível a percepção de que a sua inclinação política possa ter se materializado em 

Nzinga Mbandi. O romance apresenta uma visão dos angolanos, ou dos “da terra” como 

é recorrente o uso pelo autor, como forma de evidenciar o tom nacionalista. A 

protagonista é a Rainha Ginga, soberana que ficou largamente conhecida como capital 

inimiga da Coroa Portuguesa por inviabilizar as rotas mercantilistas e causar prejuízos 

econômicos. Neste construto literário, Pacavira faz surgir Ginga como uma heroína 

nacional, dotada de astúcia e beleza, ponto que pode ser observado também através de 

uma ótica política, uma vez que a monarca foi a única chefe de estado a ser 

reverenciada pelo MPLA e também pela UNITA (União Nacional para a Independência 

Total de Angola). O que se pode afirmar sobre o romance histórico base deste estudo, 

portanto, é que o narrador e o autor são permeáveis, ou seja, ambos compartilham 

visões convergentes sobre os mesmos temas, fato que vai impactar diretamente, e de 

forma bastante positiva, na reformulação da Rainha Ginga Mbandi Kakombe.    
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 Imagens digitais podem ser usadas como sinal analítico em métodos 

colorimétricos rápidos e de baixo custo, mas em certos casos os resultados podem ser 

influenciados por variáveis externas, como tipo de celular e iluminação. Assim, este 

trabalho teve como objetivo propor um método de transferência de calibração na 

determinação de clorofilas e carotenoides totais em azeites usando imagens digitais 

obtidas com smartphone. O método se baseou nas componentes RGB das imagens, as 

quais foram calibradas por Regressão Linear Múltipla contra os respectivos teores de 

clorofilas e carotenoides obtidos por espectrofotometria. Um tipo de transferência de 

calibração foi proposto baseado em imagens de soluções de FeCl3.6H2O. Foram 

testados dois modelos de smartphone (Samsung e Motorola) e duas iluminações (caixa 

de EVA branco fechada e aberta). O desempenho do modelo primário (CFS - Caixa 

Fechada Samsung) foi avaliado sobre três condições secundárias (CFM - Caixa Fechada 

Motorola, CAS - Caixa Aberta Samsung e CAM - Caixa Aberta Motorola). Uma 

melhoria considerável foi observada ao aplicar a transferência de calibração. Os erros 

médios diminuíram consideravelmente para clorofilas, variando de 2,86 para 1,06 em 

CFM; de 3,84 para 1,74 em CAS e de 5,13 para 1,26 mg/kg em CAM, todos com R2 > 

0,90. Para carotenoides, o erro médio variou de 0,26 para 0,25 em CFM, de 0,68 para 

0,28 em CAS e de 0,74 para 0,29 mg/kg em CAM, todos com R2 > 0,84.  Portanto, a 

proposta de transferência de calibração foi capaz de melhorar a exatidão na 

determinação de pigmentos em azeites usando imagens obtidas com smartphone. 
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A ruptura/insuficiência do ligamento cruzado cranial (LCC) é uma das 

enfermidades ortopédicas mais frequentes nos cães. As funções do LCC são de 

contenção dos seguintes movimentos articulares: translação cranial da tíbia em relação 

ao fêmur, rotação medial da tíbia em relação ao fêmur e hiperextensão do joelho. Sua 

insuficiência causa instabilidade articular, causando dor, osteoartrite e desuso do 

membro. A intervenção cirúrgica é o tratamento recomendado, e dentre as técnicas 

cirúrgicas descritas, há a osteotomia para nivelamento do platô tibial (TPLO). Nesta 

técnica é realizada osteotomia radial com serra oscilatória na porção proximal da tíbia, e 

o platô tibial é rotacionado e fixado com placa específica e parafusos. O objetivo desta 

técnica é alterar a angulação do platô tibial, buscando ângulo de aproximadamente 5º, 

assim anulando o movimento de translação cranial da tíbia em relação ao fêmur, 

solucionando a falha funcional do LCC insuficiente. Descreve-se o caso de um cão da 

raça Labrador, com 4 anos de idade, pesando 37 kg, apresentando claudicação de início 

agudo no membro pélvico esquerdo. Ao exame ortopédico foi observado movimentos 

de gaveta e de compressão tibial positivos, confirmando a ruptura/insuficiência do LCC. 

Foi realizado exame radiográfico para confirmação do diagnóstico, planejamento 

cirúrgico e mensurado o ângulo do platô tibial, onde foi encontrado o valor de 21,1º. Na 

cirurgia foi utilizada uma lâmina nº 21 e uma placa de 3,5mm. O ângulo do platô tibial 

foi mensurado após a cirurgia e o mesmo encontrava-se com 7,6º. Após 3 dias da 

cirurgia, o paciente apresentou apoio parcial e satisfatório do membro e no retorno após 

15 dias observou-se recuperação da função do membro. 
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Link para o pitch: https://youtu.br/aBrT6oUU7IE 

 

O neonato equino é um animal bastante precoce, a transição da vida intrauterina para a 

vida extrauterina é feita de forma abrupta e é uma fase crítica para o mesmo. Quando 

com alterações se tornam críticos rapidamente. Os cuidados intensivos requeridos em 

casos graves são um dos maiores desafios do clínico veterinário de equinos, requerem 

conhecimentos especializados, dedicação 24 horas e interesse profundo pela 

neonatologia equina. O monitoramento do neonato equino deve ser realizado de hora 

em hora . Na avaliação inicial e exame completo, o ideal é que seja realizado o teste de 

IgG para verificar a transferência de imunidade passiva da mãe para o neonato, em suas 

primeiras horas de vida . Adicionalmente, devem ser realizadas a oximetria e aferição da 

pressão arterial, hemogasometria e glicosimetria, pois o paciente crítico pode necessitar 

de suporte de oxigênio, hipertensivo e restabelecimento hidroeletrolítico e de glicose. 

Esses exames permitem que sejam calculadas de forma correta as necessidades do 

paciente. O cálculo e a pesagem do paciente devem ser refeitos diariamente, pois o 

animal jovem tem ganho de peso diário e as suas necessidades mudam rapidamente. O 

suporte nutricional deve ser feito de forma cautelosa e pode ser realizada de duas formas: 

enteral e parenteral. A primeira pode ser realizada com o leite materno ou de doadora 

em mamadeira, mimetizando a mamada, ou ainda por meio de passagem de sonda 

nasogástrica. A parenteral, comumente realizada em neonatos com sepse e intolerância a 

lactose, é feita a partir de um cálculo das necessidades básicas de acordo com idade e 

condição do potro. O exame ultrassonográfico é realizado em tórax e abdômen para uma 

avaliação completa do trato gastrointestinal, pulmões e estruturas como úraco e umbigo. 

Além dos exames iniciais, os neonatos equinos requerem atenção quanto à posição e 

temperatura. Devem ser mantidos em decúbito esternal, com os membros torácicos 

voltados para frente, em cama acolchoada para prevenir escaras. Se em decúbito lateral, 
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devem ser mudados de posição, no máximo a cada duas horas. O local em que 

permanecem deve ser higienizado frequentemente e aquecido, caso o animal apresente 

dificuldades em manter a temperatura. A taxa anual de sucesso recuperação potros 

críticos na UTI neonatal da UFLA varia de 20 a 80%. A grande variação se deve a 

rapidez com a qual os pacientes críticos são encaminhados, por proprietários ou 

veterinários a campo, à UTI neonatal. Dessa forma, conclui-se que os neonatos equinos 

em estado crítico requerem cuidados intensivos para que se restabeleçam plenamente, e 

a rapidez com a qual são referidos ao hospital, está diretamente relacionada com a taxa 

de sobrevivência e sequelas dos mesmos. 
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Link para o pitch: https://youtu.be/BrakKGsSmsQ 

Palavras-chave: Diabetes tipo II, menopausa, treinamento funcional  

 

As mulheres apresentam uma particularidade fisiológica, a menopausa. Nesse 

período, a prevalência do diabetes tipo 2 aumenta. A queda hormonal faz com que a saúde 

e qualidade de vida de muitas dessas mulheres fique comprometida e além das alterações 

no sistema reprodutivo, há uma perda significativa da capacidade funcional, decorrente 

do sedentarismo e do aumento da gordura corporal, aumentando o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Como o treinamento físico é capaz de 

promover benefícios à saúde, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do treinamento 

funcional de alta intensidade na capacidade funcional e cardiorrespiratória destas 

mulheres, fatores diretamente relacionados à qualidade de vida em geral. Para isso, 12 

mulheres sedentárias, diabéticas do tipo 2 na menopausa, que são atendidas por USF de 

Lavras, participaram como voluntárias. Sessões de treinamento funcional de alta 

intensidade foram realizadas 3 vezes por semana, durante 12 semanas. As sessões eram 

compostas por exercícios resistidos e aeróbicos, utilizando o peso corporal.  Foram 

avaliados parâmetros de capacidade funcional através do Sênior Fitness Test (1932) e de 

potência respiratória pelo teste de VO2 máx. proposto por Cooper (1968), além da 

composição corporal, avaliada por bioimpendanciometria e pressão arterial. Após este 

período houve queda significativa na pressão arterial sistólica, no entanto, o peso corporal 

não foi alterado, assim como não houveram alterações no percentual de gordura e de 

massa magra. Observou-se melhora significativa em nos aspectos de capacidade 

funcional, no que tange a melhora na locomoção, resistência muscular, flexibilidade e 

agilidade, além do aumento significativo da potência respiratória pelo teste de VO2 máx. 

Os resultados sugerem que o treinamento funcional de alta intensidade é uma boa 

estratégia para promover melhora na saúde e qualidade de vida de mulheres diabéticas do 

tipo 2 na menopausa. 
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 A atualização do Grupo de Trabalho Europeu Sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas 

(EWGSOP2) recomenda a utilização do questionário de triagem SARC-F para verificar 

indivíduos com risco de sarcopenia. No Brasil, o SARC-F foi modificado, com o intuito 

de melhorar a sensibilidade em indivíduos brasileiros, sendo sugerida a versão SARC-

CalF, em que foi acrescentada a circunferência da panturrilha ao questionário. O objetivo 

do presente trabalho foi realizar a triagem de sarcopenia através do SARC-CalF, em 

indivíduos idosos que residem na cidade de Lavras, MG. Ressalta-se que a pesquisa está 

em andamento e faz parte de um trabalho maior, realizado por pesquisadores do 

Departamento de Nutrição da UFLA. O SARC-CalF é um questionário autorrelatado, que 

apresenta seis componentes, sendo eles a força, ajuda para caminhar, levantar-se de uma 

cadeira, subir escadas, quedas e circunferência da panturrilha (CP). As perguntas dos 

cinco primeiros componentes são graduadas como zero, um ou dois pontos. A CP foi 

aferida em sua parte mais protuberante, no membro inferior dominante, com o indivíduo 

sentado, com a perna dobrada formando um ângulo de 90 graus com o joelho e pés 

apoiados no chão. A CP menor ou igual a 33 cm para mulheres e menor ou igual a 34 cm 

para homens foi considerada abaixo do ideal, representando dez pontos no questionário. 

O escore final maior ou igual a 11 pontos foi indicativo de risco para sarcopenia. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFLA, 

sob parecer nº 3.049.720. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Foram entrevistados 144 indivíduos com idade igual ou maior a 60 

anos, de ambos os sexos, que frequentam uma Associação de Aposentados, Idosos e 

Pensionistas de Lavras, uma Igreja e quatro Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) de Lavras. Observou-se que 130 (90,28%) indivíduos foram classificados como 

sem risco de sarcopenia e 14 (9,72%) como com risco de sarcopenia. Dessa forma, é de 

extrema importância realizar o diagnóstico da sarcopenia nos indivíduos classificados 

com risco de sarcopenia, visando medidas preventivas e, se necessário, de tratamento, 

para que a patologia não se agrave, visto que a mesma está associada ao aumento de 

quedas, fraturas, hospitalizações e, consequentemente, redução da qualidade de vida e 

perda de autonomia em indivíduos idosos.  

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da agência CAPES. 
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Palavras-chave: cafeeiro, suspensão da irrigação, fotossíntese. 

O estudo dos mecanismos fisiológicos envolvidos na resposta do cafeeiro ao 

déficit hídrico pode gerar informações e contribuir com o avanço do melhoramento. O 

objetivo do estudo foi avaliar o comportamento de clones de duas variedades de Coffea 

canephora ao sistema de cultivo irrigado do Cerrado do Planalto Central Brasileiro por 

meio da avaliação de trocas gasosas. O trabalho foi desenvolvido em uma área 

experimental da Embrapa Cerrados na cidade de Planaltina - DF, onde foram avaliados 

clones de duas variedades, Jequitibá Incaper 8122 (201, 202, 207, 208) e Centenária 

Incaper 8132 (301, 302, 308). O plantio foi realizado em fevereiro de 2016 utilizando o 

manejo de suspensão da irrigação durante a estação seca. O delineamento experimental 

adotado foi em blocos casualizados, com 20 plantas na parcela experimental. As trocas 

gasosas foram realizadas em agosto de 2019 no final do período de suspensão da irrigação 

(FPSI) e dois dias após o retorno da irrigação (2dARI), utilizando um sistema portátil de 

análise de gases por infravermelho. Foram avaliadas a taxa fotossintética líquida, 

condutância estomática e taxa transpiratória. Todos os clones apresentaram variações das 

variáveis analisadas entre os períodos avaliados. No FPSI os clones 207 e 302 se 

destacaram com maiores valores de taxa fotossintética líquida e 2dARI os clones 202, 

207 e 302 apresentaram maiores valores, quando comparados aos demais clones. No FPSI 

a taxa transpiratória foi maior no clone 301 e nesse mesmo período os maiores valores de 

condutância estomática foram observados nos clones 208 e 301. Conclui-se que as trocas 

gasosas podem, juntamente com outras características, contribuir na pré-seleção de 

plantas para o melhoramento genético do cafeeiro. 
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 Sorghum bicolor (L.) Moench. é uma espécie tolerante à seca. No entanto, a 

falta de água constitui uma das principais fontes de estresse, o que leva a alterações nas 

plantas. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da seca nas trocas gasosas e 

conteúdo de clorofila em folhas de plantas de S. bicolor. Plantas de S. bicolor foram 

obtidas a partir de sementes disponibilizadas pela EMBRAPA milho e sorgo, Sete 

lagoas, MG, Brasil. As plantas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura 

de 25±2 °C, colocadas em recipientes plásticos com capacidade de 5L contendo 3L de 

areia e solução nutritiva de Hoagland e Arnon a 40% da força iônica, durante 60 dias. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado utilizando três condições de 

disponibilidade hídrica: (1) capacidade de campo (CC = 100%), (2) 75% CC e (3) 50% 

CC e dez repetições. Ao final do experimento, foram feitas análises de trocas gasosas 

utilizando o sistema portátil de fotossíntese (IRGA) e o teor de clorofila (SPAD). Foi 

avaliada a fotossíntese líquida, carbono intercelular, transpiração, condutância 

estomática e teor de clorofila. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Em condições 

de seca as plantas de sorgo apresentaram aumentos significativos na fotossíntese líquida 

(p = 0,00), carbono intercelular (p = 0,02), transpiração (p = 0,00) e condutância 

estomática (p = 0,00) com média de 12,52 µmol CO2 m
-2

s
-1

, 27,71 µmol CO2 mol air
-1

, 

1,06 mmol H2O m
-2

s
-1

 e 0,05 mol H2O m
-2

s
-1

, respectivamente. O teor de clorofila (p = 

0,72) não foi modificado pela seca. O aumento das trocas gasosas pode ter sido 

influenciado pela abertura estomática. Portanto, nota-se que em condições de seca as 

plantas de sorgo promovem ajustes nas trocas gasosas e isso deve refletir na tolerância à 

seca.  
 

Palavras-chave: Déficit hídrico, Gramíneas, Crescimento. 
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Palavras-chave: IRGA, Taxa fotossintética, Transpiração.   

 O Allium sativium é uma espécie que possui grande importância econômica e 

social. Ao que se refere as trocas gasosas, o influxo de CO2 ocorre por meio dos 

estômatos no processo fotossintético ocorrendo também o efluxo de água, por meio da 

transpiração, sendo o movimento estomático o fundamental mecanismo de controle das 

trocas gasosas nas plantas superiores. Objetivou-se com esse trabalho avaliar as trocas 

gasosas foliares de 18 genótipos de alho provenientes da Embrapa Hortaliças. Os 18 

genótipos de alho foram cultivados em casa de vegetação coberta com tela anti-afídeo e 

sob as mesmas condições de luminosidade e irrigação. As analises foram feitas na fase 

vegetativa da cultura antes do florescimento. Entre os 18 genótipos avaliados quatro 

genótipos apresentaram maior taxa fotossintética, chinês folha fina, chosan lv, crespo e 

gigante roxo escuro. Em relação a condutância estomática nove genótipos que 

apresentaram as menores taxas fotossintética também apresentaram as menores 

condutâncias estomáticas são amarantes branco, amarantes b, brs hosan, caçador 15, 

cateto roxo, chinês são Joaquim, chinês pk, gravata 2 e lto lv.  Em relação a transpiração 

observamos que de maneira geral os genótipos que apresentaram maior taxa 

fotossintética também foram os que apresentaram maior taxa de transpiração exceto o 

genótipo Chosan lv. O uso eficiente da água foi maior para os três genótipos que 

apresentaram maior taxa fotossintética, gigante roxo escuro, crespo e chosan lv.  A 

relação carbono intercelular e carbono extracelular apresentou relação inversa com a 

taxa fotossintética. Os genótipos de alho que apresentaram maior taxa fotossintética 

apresentaram menor relação carbono intercelular e carbono extracelular. Com base 

nesses resultados podemos concluir que diferentes genótipos de alho mesmo quando 

cultivados sob as mesmas condições de cultivo podem apresentar diferentes potenciais 

para as trocas gasosas. Esse resultado pode ser importante se analisarmos quais são as 

características anatômicas determinadas geneticamente que podem influenciar as trocas 

gasosas e auxiliar na seleção de genótipos para diferentes ambientes e condições de 

cultivo. 
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UM ESTUDO SOBRE A RECATEGORIZAÇÃO DE REFERENTES EM 

CHARGES 
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Profa. Dra. Patrícia Vasconcelos Almeida - Orientadora  

Profa. Dra. Mauriceia Silva de Paula Vieira- Co orientadora  

 

Ao utilizarem a língua, independentemente da situação, os participantes da ação 

comunicativa estabelecem negociações durante o processo de construção de sentidos. 

Nesse processo, que é cooperativo, os interlocutores referem-se a objetos, aos seres, aos 

lugares e às situações necessárias para a elaboração de um raciocínio, que possua uma 

linha lógica, e que permita ao outro uma compreensão e a participação ativa na produção 

do discurso. Pensando nisso, é pertinente afirmar que a referenciação é um processo que 

envolve interação, e consequentemente, compartilhamento de ideias e de conhecimentos 

prévios. Diversas teorias, como a de Apothéloz e Béguelin (1995), consideram que a 

estratégia referencial de recategorização se dá com base em um referente que recebe uma 

designação inicial no texto e a partir disso é retomado de outras formas no decorrer da 

atividade comunicativa. Contudo, essa concepção baseia-se na observação e estudo da 

referenciação, e consequentemente da recategorização, em textos orais e/ou escritos. Por 

isso, tem-se ainda um vasto campo de investigação acerca da recategorização em textos 

constituídos por múltiplas semioses. Tendo consciência disso, questionou-se como 

ocorreria o processo de recategorização de referentes em charges, sendo que esse tipo 

textual é na maioria das vezes composto por um único quadro, e que é geralmente 

construído a partir da união entre as linguagens verbal e não verbal, o que torna o gênero 

charge um objeto complexo quanto à construção de referentes. Para responder ao 

questionamento exposto, buscou-se embasamento teórico em autores como Flôres (2002), 

Marcuschi (2008), Lima (2003;2009), Koch (2018), entre outros. Além disso, realizou-se 

análises de charges de cunho político, veiculadas em páginas de humor no Instagram, no 

ano de 2019. A partir das análises e do estudo teórico realizado, observou-se que a 

recategorização em charges não ocorre de forma linear como em outros gêneros 

constituídos apenas de linguagem verbal. Além disso, nas charges investigadas, notou-se 

que as designações iniciais dos referentes, geralmente, não estavam presentes de forma 

explícita na superfície textual,  mas que os autores dos textos deixaram algumas pistas 

verbais e/ou imagéticas  para que os referentes se ativassem na memória cognitiva do 

leitor, a partir do conhecimento prévio que ele tenha sobre o assunto abordado em cada 

texto. Sem esse conhecimento prévio, o leitor pode ter uma certa dificuldade para notar a 

recategorização expressa na charge, visto que ele não terá acesso cognitivo ao referente 

inicial. Portanto, a resposta inicial para o questionamento apresentado é que os referentes 

presentes nas charges analisadas já se apresentam, quase sempre, recategorizados na 

superfície textual, e diferente do que muitas vezes ocorre em textos orais e escritos, a 

designação inicial desses referentes nem sempre estão explicitamente disponíveis na 

superfície do texto.  

Palavras-Chave: referenciação, charge, multimodalidade.  

Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=Oy0P0AYKlxQ 
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O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) atreladas à educação tem 

sido cada vez mais explorado nos serviços ofertados pelo setor educacional, tendo o 

intuito de inovar e aprimorar o desempenho dos alunos, professores e das próprias 

instituições.  No entanto, devido ao cenário ocasionado pela pandemia de Covid-19, 

governos do mundo todo têm recorrido ao ensino online, a fim de dar continuidade ao 

processo educacional. No Brasil, a suspensão das aulas presenciais ocorreu em março 

de 2020. Mas após a aprovação da modalidade de ensino remoto emergencial (ERE) 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), diversas instituições deliberaram a favor 

da sua implementação. Contudo, diante deste cenário, muitos desafios vêm sendo 

enfrentados por toda comunidade acadêmica. Dessa forma, infere-se a importância de se 

discutir alternativas para minimizar os efeitos da Covid-19 na educação superior, 

compreendendo os principais desafios enfrentados pelos usuários do ERE, mais 

especificamente, tem-se como universo deste estudo, os estudantes dos cursos de 

graduação em Administração e Administração Pública de uma instituição de ensino 

superior. Dessa forma, pergunta-se: o Ensino Remoto Emergencial (ERE) é uma 

alternativa viável para a sequência do ensino em Administração em tempos de 

pandemia? Mediante um estudo qualitativo básico, foram realizadas 11 entrevistas 

individuais de forma online com os estudantes da respectiva universidade. Utilizou-se a 

análise de conteúdo para o tratamento e interpretação dos dados, sendo criadas 

categorias a priori, que foram definidas conforme os objetivos específicos da pesquisa. 

Assim, buscou-se identificar como foi o processo de preparação do ensino remoto 

emergencial (ERE), a forma como este tem sido conduzido e a perspectiva de 

aprendizado pelos alunos. Os resultados demonstram que há a compatibilidade da oferta 

do ensino remoto com a situação vivenciada pelos estudantes, embora com algumas 

dificuldades apresentadas, os relatos demonstram que a Universidade foi assertiva em 

adotar o ERE. Por outro lado, os estudantes expõem que sentem falta de um 

planejamento, bem como de uma preparação melhor de alguns professores para a 

condução das aulas no ERE, sendo esta uma oportunidade de melhoria a ser observada. 

Por fim, ressalta-se que ainda são desconhecidas as reais consequências do ensino 

remoto emergencial, considerando-se o médio e o longo prazo, sugerindo-se assim 

estudos posteriores ao período de pandemia. 
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Identidade Profissional Docente. 

Link para o pitch: https://youtu.be/SNLOtz2YBNM 

Este trabalho tem como proposta investigar as estratégias, desafios e sentimentos que estão 

sendo experienciados por professores de Matemática da Educação Básica que estão 

desenvolvendo sua prática docente em meio aos desafios enfrentados durante o Trabalho 

Remoto ao longo da Pandemia causada pela COVID-19 e, a partir disso, buscar 

compreender como se dá o processo da sua construção identitária. O desenvolvimento desta 

pesquisa será conduzido por meio de entrevistas narrativas, a partir da proposta de Sandra 

Jovchelovitch e Martin W. Bauer e grupo de discussão/reflexão, Wivian Weller, realizadas 

por meio de reuniões virtuais com cinco professores do Ensino Básico e terá como 

abordagem, a pesquisa qualitativa. Em meio a esse contexto, centra a seguinte questão de 

investigação: De que maneira professores de Matemática percebem sua formação, 

constituição, e a sua atuação profissional em tempos de Pandemia? Buscando respostas 

para esta questão, o presente trabalho estabelece os seguintes objetivos: Identificar as ações 

que estão sendo desenvolvidas pelos professores de Matemática que atuam na Educação 

Básica durante o período de trabalho caracterizado como Ensino Remoto; Conhecer as 

trajetórias de formação dos professores de Matemática que atuam no Ensino Básico; 

Identificar indícios das experiências marcantes na atuação profissional no Trabalho 

Remoto; Identificar como os professores percebem a docência antes e durante o período da 

Pandemia. Este trabalho será embasado em estudos sobre o Desenvolvimento Profissional 

Docente e Identidade Profissional Docente defendido por Marcelo (2009), saberes docentes 

sustentado por Tardif (2005) e na ideia de experiência discutida por Larrosa (2002). Nesse 

sentido, é fundamental que o entendimento e a reflexão sobre a prática docente sejam parte 

integrante das discussões em torno do desafio de desenvolver a prática docente num 

momento tão complexo, como o que estamos vivenciando em meio a pandemia. Além 

disso, tais reflexões permitem compreender o processo formativo e de que maneira se dá a 

construção da Identidade Profissional Docente. Esse processo contribui ainda, para que o 

profissional docente compreenda que as estratégias utilizadas por esses professores podem 

vir a ser uma ligação mais efetiva entre o aluno e o conhecimento. A partir disso, esse 

universo de reflexões permite estabelecer e identificar as complexidades inerentes a 

Educação e, a partir delas, reunir esforços para compreender os amores e dessabores, 

dilemas e sucessos, anseios e insatisfações evidenciados pelos profissionais participantes da 

pesquisa que atuam neste contexto, o de Trabalho Remoto.  
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Link para o pitch: https://youtu.be/ARXW-_dmBSY 

 

A aplicação de práticas de gerenciamento de projetos é uma tarefa desafiadora de 

responsabilidade do gerente de projetos (GP). A literatura mostra que a compreensão do 

trabalho dos desenvolvedores pode auxiliar o GP a executar bom gerenciamento do 

projeto (FEINER; ANDREWS, 2018). No trabalho de mestrado, o objetivo é apoiar o 

GP a compreender o trabalho dos desenvolvedores. Para tanto, está sendo realizada uma 

pesquisa dividida em três etapas: i) Fundamentação; ii) Construção; e iii) Avaliação. A 

etapa Fundamentação consiste em identificar o estado da arte referente à compreensão 

do trabalho dos desenvolvedores pelo GP. Entre os resultados obtidos nessa etapa 

destacam-se a apresentação e a classificação de medidas utilizadas pelo GP para 

compreender o trabalho realizado pelos desenvolvedores. A etapa Construção é 

composta pela elaboração de uma abordagem visual e pelo desenvolvimento de uma 

ferramenta computacional que implementa tal abordagem. Um dos resultados obtidos 

nessa etapa é a apresentação de Developer Tracker, uma abordagem que consiste na 

execução das seguintes fases: i) seleção (manual) e extração de dados (automática) de 

versões de um software armazenado em SCV; ii) obtenção (automática) de medidas 

quantitativas considerando os dados extraídos; iii) mapeamento (automático) de 

estruturas visuais que organizam os valores das medidas obtidas; iv) geração 

(automática) de visualizações, instanciando as estruturas visuais mapeadas; e v) 

alteração (manual) das visualizações, permitindo interação com as visualizações 

geradas. Outro resultado obtido na etapa Construção é o desenvolvimento de Developer 

Tracker App, um software web para executar as fases definidas em Developer Tracker. 

Entre os recursos do software destacam-se a mineração de repositórios Git e as 

estruturas visuais, as quais possibilitam a visualização das informações em duas 

perspectivas diferentes e a utilização de ferramentas interativas. A etapa Avaliação 

consiste em apresentar para GP’s a abordagem utilizando Developer Tracker App. 

Ainda na etapa Avaliação, devem ser coletadas opiniões sobre os impactos do uso da 

abordagem na compreensão do trabalho dos desenvolvedores. A sequência desta 

pesquisa contemplará a execução da etapa Avaliação. 

Referências 
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Link para o pitch: https://youtu.be/vlsEUTvRgOo

Diversos projetos de software se iniciam a partir de um projeto já existente. Essa
prática, no ecossistema de Sistemas de Controle de Versão (VCS), é denominada fork.
Por exemplo, o projeto Bootstrap, inicialmente desenvolvido no Twitter, possui hoje mais
de 68 mil forks, o que indica que vários projetos se iniciaram a partir do código-fonte do
Bootstrap em um certo instante e estão sendo customizados. O problema se dá quando
tais projetos customizados querem obter as atualizações do projeto original, i.e., novas
features, correção de bugs, etc. Essa mesclagem do código-fonte do projeto original com
o projeto customizado normalmente gera conflitos que necessitam de intervenção humana
para resolução. Mais importante, a resolução desses conflitos pode não ser trivial e re-
presentar uma tarefa árdua para desenvolvedores. Este trabalho, portanto, propõe uma
abordagem para atualização de forks frente ao projeto original que, além de reduzir con-
flitos de mesclagem, promove modularidade e documentação. De forma sucinta, ao invés
de alterar o corpo de um método foo do projeto original, o desenvolvedor o implementa
localmente e especifica, por meio de uma das nove instruções da DSL (Linguagem Es-
pecı́fica de Domı́nio) proposta, algo como “substitua o método foo pela implementação
local”. Uma ferramenta que automatiza a abordagem proposta foi desenvolvida para con-
duzir uma avaliação real em um projeto de software de grande porte frequentemente atu-
alizado frente ao seu projeto original. Como resultado mais relevante, a abordagem con-
seguiu reduzir 752 conflitos que ocorreram durante 42 atualizações em um perı́odo de
quatro anos. Além disso, a aplicação da aborgagem promoveu (i) modularidade, uma vez
que as customizações de uma feature encontram-se especificadas em um único arquivo;
(ii) documentação, pois informações relevantes de cada feature estão nos arquivos de
customização, assim como as dependências; (iii) rastreabilidade, pois é possı́vel rastrear
a feature a qual um trecho de código pertence; e, por fim, (iv) reúso, já que para repassar
a implementação de uma feature basta fornecer o arquivo de customização a um outro
projeto customizado.
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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 fon-
tes, por exemplo, portais de noticias e redes sociais, grandes fluxos contı́nuos de documen-
tos 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 in-
teresse do usuário ao longo do tempo. As mudanças de conceito podem impactar nega-
tivamente 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 com base na combinação dos resultados individuais dos mesmo, o sis-
tema possa 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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A arquitetura de microsserviço tem o objetivo de promover manutenibilidade, reu-
sabilidade e escalabilidade de sistemas, de modo a reduzir tempo e custo na execução des-
sas tarefas, além de permitir com que cada serviço possa ser implantado de forma indepen-
dente e potencialmente em plataformas distintas. Esse estilo arquitetural vem sendo ado-
tado no desenvolvimento de sistemas de software, principalmente onde há dificuldades de
lidar com sistemas monolı́ticos legados. Motivadores para adoção dessa tecnologia se dão
pela adequação com a tecnologia de conteinerização, a cultura DevOps e com o conceito
de software lı́quido, além do apoio e adoção de empresas de grande porte como Amazon,
eBay e Netflix, as quais fornecem confiabilidade para que diversas fábricas de software
cogitem a migração de sistemas monolı́ticos para microsserviços. Entretanto, realizar a
migração de um sistema monolı́tico legado para a arquitetura de microsserviços pode ser
uma tarefa árdua, demorada e financeiramente cara. Árdua principalmente quando siste-
mas monolı́ticos estiverem muito acoplados. Demorada pela complexidade da estimativa
de tempo em um processo de migração. E custosa, pois não é qualquer membro da equipe
que consegue executar sem ter o mı́nimo de experiência e conhecimento do sistema. En-
quanto o desenvolvimento de novos sistemas ocorre de forma natural, a adoção desse novo
estilo arquitetural em sistemas legados tem maior complexidade. Diante desse cenário,
este trabalho propõe uma solução semi-automática para auxiliar arquitetos de software na
tarefa de decomposição de sistemas monolı́ticos em microsserviços. A abordagem con-
siste na (i) compreensão do sistema monolı́tico, onde são utilizadas de técnicas de análise
de código, estática e dinâmica, para prover um entendimento da dependência entre os ele-
mentos de código fonte, e na (ii) decomposição em microsserviços, em que um processo
iterativo e interativo provê sugestões para a decomposição do sistema monolı́tico para a
arquitetura de microsserviços. Essa abordagem foi aplicada em um sistema de venda de
pequeno porte, trazendo resultados promissores uma vez que, com poucas iterações, ob-
teve um conjunto conciso de microsserviços que ao ser comparado ao sistema monolı́tico
inicial adquiriu maior coesão (6,98%) e menor acoplamento (5,9%). Os resultados obti-
dos são melhor detalhados no link https://youtu.be/5ys9ldEvtis.
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O teste de software é parte do desenvolvimento de software. Durante o teste, podem 

surgir más escolhas de implementação do código de teste, levando a inserção de Test 

Smells. A presença de Test Smells pode tornar o código de teste ineficaz para encontrar 

bugs, gerando retrabalho e custos adicionais. A manutenção do código de teste ocorre 

por causa da evolução do código de produção e, assim como o código de produção, o 

código de teste evolui para atender novos casos de teste. Para visualizar a evolução de 

sistemas de software, têm sido utilizadas técnicas de visualização de software. Apesar 

dessas técnicas contribuírem para visualizar a evolução de sistemas de software, elas 

não abrangem código de teste para visualização de Test Smells. Dessa forma, no 

trabalho de mestrado, o objetivo é proporcionar melhor entendimento das ocorrências de 

Test Smells e sua evolução em código de teste aos Gerentes de Testes/Testadores, para 

agilizar a identificação de problemas nos casos de testes, melhorando sua qualidade. 

Para isso, foi elaborada uma abordagem para visualizar essa evolução, foi desenvolvido 

um apoio computacional que exibe visualmente a ocorrência e evolução de 21 tipos de 

Test Smells para até duas versões de sistema de software Java, utilizando duas técnicas 

de visualização de software (Graph e Timeline). O apoio computacional recebe como 

entrada um arquivo .csv gerado pela ferramenta JNose Test, que realiza a detecção 

dos Test Smells. A técnica de visualização de Graph está disponível para a análise de 

uma e duas versões. Essa técnica é utilizada por representar as ligações entre artefatos 

de software, foi adaptada para exibir as relações entre Test Smells, projeto, classes de 

teste, métodos e possíveis autores, para cada artefato são utilizados ícones distintos. A 

técnica de visualização Timeline está disponível para a análise de duas versões, pois é 

utilizada para o contexto da evolução de sistemas de software. Projeto, classes de teste e 

Test Smells são representados por retângulos. As cores são utilizadas para exibir se 

houve aumento, diminuição das ocorrências de Test Smells. Na literatura foram 

encontradas duas ferramentas que utilizam recursos visuais para Test Smells, porém 

abrangem quantidade menor de Test Smells. Uma das ferramentas encontradas não 

aborda a evolução de Test Smells e ambas não abordam possíveis autores. Apesar dessas 

ferramentas fornecerem maneiras de mostrar informações de Test Smells, outras técnicas 

de visualização podem ser exploradas para apresentar mais informações para auxiliar as 

atividades dos testadores na melhoria da qualidade do teste. Espera-se realizar uma 

avaliação constituída de três etapas: experimento controlado, comparação com outras 

duas ferramentas visuais e aplicação de questionário para investigar os benefícios 

obtidos ao utilizar os recursos de visualização de software para evolução de Test Smells. 
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 O gênero Physalis L. pertence à família Solanaceae Juss., abrange 

aproximadamente 120 espécies que estão distribuídas amplamente nas regiões tropicais 

e subtropicais do mundo. Esse gênero tem chamado atenção principalmente devido ao 

seu valor medicinal, nutricional (vitaminas, minerais e antioxidantes) e pela presença de 

metabólitos polioxigenados e esteróides, como fisalinas, que têm atividades 

farmacológicas significativas. A Physalis peruviana L. é a principal espécie 

comercialmente cultivada no Brasil, principalmente na região centro-sul, enquanto 

Physalis angulata L. popularmente conhecido como “camapu”, é nativa das regiões 

norte e nordeste, mas não é amplamente explorada comercialmente e informações sobre 

o cultivo na área de plantas medicinais são escassas. Portanto, objetivou-se fazer um 

levantamento de dados bibliométricos sobre o cultivo do camapu. Esse estudo 

bibliométrico consistiu na identificação de indicadores usando as bases de dados online 

Scopus e Web of Science (WOS) no dia 30 de Outubro de 2020, com as seguintes 

palavras-chaves “Medicinal plants”, “Physalis angulata” e “Cultivation”. Foram 

observados o período e número de publicações, ano com maior publicação, tipo de 

documento encontrado, área de publicação e país com maior número de publicações. 

Foram encontrados na Scopus somente 26 documentos, enquanto que na WOS nenhum 

documento foi encontrado, demonstrando a escassez de estudos nessa área de pesquisa. 

Os anos das publicações variaram entre 1996-2020, onde o ano de maior publicação 

ocorreu em 2018 (n=7). Não foram observadas publicações no período de 1997-2009 e 

no ano de 2015. Os documentos disponíveis na base de dados Scopus são do tipo: 

artigo, livro e revisão, com predominância de artigos científicos correspondendo a 68% 

dos documentos publicado. Das 9 áreas de publicações destacam-se as áreas de Ciências 

Agrárias e Biológicas 26,2% (n=11) e Farmacologia, Toxicologia e Farmacêutica com 

21,4% (n=9), seguidas das áreas de Medicina, com 16,7% (n=7) e Bioquímica, Genética 

e Biologia molecular, com 11,9% (n=5). No que tange aos países com o maior número 

de publicações destacam-se a China (n=4), Índia, Espanha, EUA (n=3) e o Brasil (n=2). 

Conclui-se que o cultivo do camapu ainda é pouco explorado, principalmente no Brasil. 

Assim, este estudo possibilita a abertura de novas agendas de pesquisa nessa área. 

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq 

e FAPEMIG. 
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RESUMO 

 

O período pré-independentista americano abarcou diversos levantes republicanos para a 

construção de um novo governo. A constituição jeffersoniana para o Estado da Virgínia 

de 1776 merece destaque pois Jefferson idealiza como única forma de governo justo a 

doutrina da separação pura dos poderes governamentais em poder legislativo, executivo 

e judiciário, cujo fio condutor teórico é a teorização de Montesquieu na obra O Espírito 

das Leis. Foi apontado que Jefferson não atendeu com razão a teoria de Montesquieu ao 

estruturar a nova constituição da Virgínia, pois atribuiu ao poder legislativo um maior 

poder fiscalizador sobre os demais. Por outro lado, embora Jefferson não tenha tido 

êxito em constituir o governo virginiano de forma equilibrada, o autor não perde de 

vista a essência republicana do Estado, conforme os padrões narrados por Montesquieu, 

pois sua maior intenção para com a constituição virginiana era garantir ao povo aquela 

liberdade política que há anos era lhe negada pelas extorsões e usurpações britânicas. 

 

Palavras-chave: Constituição, Thomas Jefferson, Virgínia. 
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The American pre-independence period encompassed several republican upheavals to 

build a new government. The Jeffersonian constitution for the State of Virginia of 1776 

deserves to be highlighted because Jefferson idealizes as the only form of just 

government the doctrine of the pure separation of governmental powers in legislative, 

executive and judicial power, whose theoretical guiding thread is Montesquieu's 

theorization in the work The Spirit of the Laws. It was pointed out that Jefferson did not 

properly answer Montesquieu's theory when structuring Virginia's new constitution, as 

he attributed to the legislative power a greater supervisory power over the others. On the 

other hand, although Jefferson was not successful in constituting the Virginian 

government in a balanced way, the author does not lose sight of the republican essence 

of the State, according to the standards narrated by Montesquieu, since his greatest 

intention with the Virginian constitution was to guarantee to the that political freedom 

that had been denied for years by British extortion and usurpation. 

 

Key-words: Constitution, Thomas Jefferson, Virginia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A revolução americana foi um grande marco histórico na modernidade. Dentre 

os intelectuais, rebeldes e ativistas, Thomas Jefferson, com a sua filosofia política, 

desempenhou papel de primeira relevância para a independência americana. Ao 

decorrer desse trabalho, o pensamento de Jefferson, em específico a estrutura da nova 

constituição do Estado da Virgínia, será destrinchada e confrontada com a filosofia 

política de Montesquieu, notadamente na obra O Espírito das Leis (EdL), com o 

objetivo final de apontar as heranças filosóficas deixadas pelo autor francês na filosofia 

política de Jefferson. 

Na visão de Renato Janine Ribeiro (1991), Montesquieu estudou todas as 

formas de governo que havia à época e seus estudos críticos contribuíram para que o 

cenário político tivesse uma nova abertura argumentativa contra o despotismo e, 

consequentemente, para as revoluções que se seguiram após a sua morte. 

 

Nessa medida, porém, deixa Montesquieu de interessar tanto à ciência e aos 

que a têm por vocação, passando a valer para aqueles que se interessam pela 

política enquanto prática. Ou, dizendo de outro modo: é nesta medida que ele 
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serve à construção de um novo mundo, aquele que começou com as 

revoluções americana e francesa, poucas décadas depois de sua morte. 

(RIBEIRO, 1991, p. XXXIV) 
 

Notadamente, no livro VIII Montesquieu descreve detalhadamente as formas 

de corrupção dos princípios básicos do governo1, retomando a concepção – consolidada 

desde a antiguidade – de que os governos podem se alternar a depender do momento 

histórico, seja qual for a sequência das formas de governo, inclusive movendo de uma 

forma justa para uma despótica. (EdL, VIII, cap. i, ii, v, vi). Já no livro XI, o autor 

descreve a existência de três poderes governamentais inerentes ao poder soberano, 

sendo o poder legislativo o responsável em criar as leis, o poder executivo em aplicar as 

leis e administrar o Estado e o poder de julgar em punir os criminosos e resolver as 

querelas entre os particulares. 

Montesquieu evidencia que os princípios da melhor forma de se governar 

estudados por ele são parecidos aos utilizados no modelo político inglês da sua época, o 

qual, embora não fosse o melhor, tinha conseguido um maior acerto na distribuição dos 

poderes que os sistemas de governo nos demais países da Europa. Referência 

paradigmática para Montesquieu discriminar as formas de governo a ele 

contemporâneas, é o período republicano de Roma antiga, cujas transições políticas são 

destacadas no intuito de mostrar como os poderes foram sendo cada vez mais 

distribuídos a uma plateia maior de sujeitos políticos e como, na falta de moderação, o 

governo romano caminhou para o despotismo e degeneração (EdL, XI, cap. vi, xii, xiv, 

xvi, xvii, xviii). 

A legitimação teórica da liberdade política do povo americano é, então, o 

principal objetivo do pensamento filosófico-político de Jefferson. Mas para se 

conquistar a liberdade, o governo deveria ser repensado e restruturado de tal forma que 

não houvesse mais a possibilidade de instauração de um déspota. Dessa forma, os 

congressistas da Virgínia com a participação ativa de Jefferson, e em plena guerra 

revolucionária, decidem elaborar um tratado que vinculasse toda a colônia, antes mesmo 

da proclamação da independência americana. 

 

 

                                                             
1 Nos livros II e III do O Espírito das Leis, Montesquieu afirma que existem três tipos de governo, sendo o 
governo Republicano, cujo princípio básico é a virtude, o governo Monárquico, cujo princípio básico é a 
honra e o despótico, cujo princípio básico é o temor. O autor afirma que esse último não é um governo 
legítimo. 
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METODOLOGIA 

 

O objetivo principal desta pesquisa é expor a concepção da estrutura republicana 

de governo na constituição jeffersoniana do Estado da Virgínia à luz da teorização 

política republicana de Montesquieu. Após apresentar a proposta jeffersoniana de 

república durante o período pré-independentista, seus fundamentos serão confrontados 

com os preceitos de Montesquieu, aproveitando de modo particular a crítica que, nesse 

sentido, Cristina Foroni Consani (2014) articula. 

 

A SEPARAÇÃO DOS PODERES NA CONSTITUIÇÃO DA VIRGÍNIA DE 1776 

 

A proposta constitucional elaborada por Jefferson, é exposta no rascunho de 

proposta da constituição para a Virgínia de junho de 1776, em que se propõe, logo no 

seu início, que George III seja despojado do poder dentro da colônia e que nunca mais 

possa exercê-lo, tampouco ser eleito para qualquer cargo (cf. JEFFERSON [1776], 

1905, p. 107). 

Tal proposta objetiva-se limitar o poder governamental de forma que não haja o 

monopólio do poder nas mãos de um governante ou um único corpo de governo. A 

solução encontrada foi a separação permanente dos poderes em executivo, legislativo e 

judiciário, separação, esta, cuja dissolução é expressamente irreversível, ou seja, não 

poderia haver a concentração desses poderes em nenhum momento. “Os cargos 

Legislativo, Executivo e Judicial devem ser mantidos para sempre separados, e 

nenhuma pessoa que exerça um será capaz de nomear os outros ou qualquer um deles” 

(cf. JEFFERSON [1776], 1905, p. 107).  

 A proposta constitucional de um novo governo passa a ser o legado de Jefferson 

durante a revolução americana, nesse momento o autor era defensor do sistema 

republicano de governo com total abandono à crença monárquica. Essa nova estrutura 

constitucional ora proposta por Jefferson para a Virgínia refletiu diretamente na futura 

Declaração de independência americana e, posteriormente, na própria constituição dos 

Estados Unidos da América, cujo objetivo principal era a garantia expressa das 

liberdades políticas. 

Jefferson inicia a obra proclamando que o povo americano, por meio de sua 

autoridade, é livre e detém o poder de governar, destituindo assim para sempre o 

959



5 
 

poderio real de George III e o de seus sucessores exercido nas treze colônias 

americanas, e que agora as leis fundamentais: o governo seria exercido pelo próprio 

povo, assim como pelo próprio povo seriam estabelecidos os princípios de governo. 

 

Seja, portanto, decretado pela autoridade do povo que o dito George, o 

terceiro rei da Grã-Bretanha e eleitor de Hanôver, que anteriormente detinha 

e exercia o poder real dentro desta colônia, agora está absolutamente 

destituído do cargo real e de seus poderes, absolutamente privado de todos os 

direitos que ele e todos os seus descendentes detinham e de todos direitos que 

possuíam para com todas as outras pessoas que sejam aqui declaradas; será e 

permanecerá para sempre incapaz de ser novamente nomeado para ocupar o 

mesmo cargo e, além disso, o escritório secundário deve, ainda, ser cessado e 

nunca mais ser erguido dentro desta colônia do governo. (JEFFERSON, 

[1776], 1905, p. 107) 
 

 Jefferson aponta que a corrupção da monarquia inglesa ocorreu tanto pelo 

parlamento quanto pelo rei, pois ambos deixaram de observar a constituição inglesa e os 

princípios básicos garantidos por Deus a todo indivíduo, portanto, também aos 

americanos. Em nenhum momento Jefferson afirma que o rei George III havia usurpado 

o poder de legislar do parlamento inglês, mas ao contrário, Jefferson reforça em seus 

escritos que o parlamento e o rei estavam usurpando os direitos dos básicos dos 

indivíduos e agindo com tirania contra os americanos. 

Em consequência, o movimento americano para discutir e reestruturar o governo 

das colônias ocorreu de forma gradativa, de modo que, em um primeiro momento, 

retirou a legitimidade do parlamento inglês nas treze colônias e, somente após diversas 

tentativas de reconciliação com a metrópole, proclamou-se a destituição do rei George 

III como soberano da América por meio da declaração de independência2.  

A menção ao parlamento inglês na constituição da Virgínia ocorre de forma 

indireta e visa reafirmar a autonomia do povo e destituir o poder legislativo inglês de 

uma vez por todas no solo americano. “E seja ainda decretado pela autoridade acima 

mencionada [povo], que ao invés daqueles [parlamento inglês] que até agora detinham 

poder sobre as leis fundamentais e princípios de governo, será o povo que o fará de 

agora em diante” (cf. JEFFERSON [1776], 1905, p. 107). 

                                                             
2 Na “Resolution Of Albemarle County” de 1774 ora escrita por Jefferson, os americanos retiraram do 
Parlamento britânico a competência legislativa e convocam a criação de um legislativo próprio com total 
autonomia. Já no manuscrito “A Summary View of the Rights of British America” de 1774, Jefferson 
aponta ao rei britânico George III todos os atos ilegítimos praticamos pela Inglaterra aos americanos e 
suplica ao rei para que a irmandade entre os países fosse novamente reestabelecida. Ao mesmo tempo 
Jefferson pede que o Parlamento inglês não continue exercendo influência na América (cf. JEFFERSON 
[1774-1775], 1905, pp. 45-46 e 51-64). 
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A carta constitucional da Virgínia tem como objetivo principal garantir ao povo 

americano, de forma definitiva, o exercício dos poderes governamentais, quais sejam: o 

poder executivo, que anteriormente pertencia ao rei; o poder legislativo, que 

anteriormente era exercido pelo parlamento britânico3; e o poder de julgar, sendo que a 

nomeação dos juízes passará a ser realizada pelo governo americano. 

Após reivindicar o pleno exercício dos poderes governamentais ao povo 

americano, Jefferson organiza as suas respectivas estruturas para se evitar futuras 

corrupções e monopólio do poder mediante sua rigorosa tripartição: “Os poderes 

Legislativo, Executivo e Julgar devem ser mantidos para sempre separados, e nenhuma 

pessoa que faça parte de um desses poderes deverá ser capaz de nomear outras pessoas 

para qualquer um dos outros poderes” (cf. JEFFERSON [1776], 1905, p. 107). 

Jefferson propõe que o poder legislativo seja exercido por duas câmaras 

distintas, “sendo uma Casa de Representantes e uma Casa de Senadores.” Os membros 

da câmara de representantes seriam eleitos pelo povo4 com mandato de um ano. Em 

caso de óbito do representante eleito e vacância do cargo, caberia ao presidente da 

câmara nomear um dos eleitores5 a ocupar a vaga. 

Jefferson defende que a câmara dos representantes goza de autonomia, não 

sendo submissa a nenhuma outra forma de poder externa a ela, de modo que “quando 

reunida, terá liberdade para agir de acordo com suas próprias decisões” (cf. 

JEFFERSON [1776], 1905. p. 108). 

Percebe-se que Jefferson propõe a independência legislativa não somente para o 

quesito separatista, ou seja, afirmar a ausência de influência do parlamento inglês na 

câmara dos representantes, mas, também preocupado em estruturar princípios e 

prerrogativas do poder legislativo no interior do novo governo. Nesse ponto, tanto o 

                                                             
3 O poder legislativo já estava sendo exercido pelos americanos desde a RAC de 1774. A independência 
legislativa acarretou diversas discussões que levaram à guerra armada. O que se busca na declaração 
quanto ao poder legislativo é colocar fim as reivindicações legislativas por parte do parlamento inglês e 
reafirmar o poder absoluto do povo americano. 
4 “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). 
5 “E todas as pessoas qualificadas para votar devem ser capazes de serem eleitas; desde que não 
tenham ofertado nenhum suborno, direta ou indiretamente, a qualquer eleitor que votou, devendo 
fazer um juramento de fidelidade ao governo antes de entrar em estado de dever em seu cargo, 
devendo manter-se durante sua permanência no referido cargo sem exercer qualquer outro cargo 
público com fins lucrativos, quer por si mesmo, quer por outros pelo seu uso” (JEFFERSON [1776], 1905, 
p. 107-108). 
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poder executivo quanto o poder de julgar não poderiam intervir nos atos do poder 

legislativo a não ser que a própria câmara dos representantes assim o permita. 

A investidura dos senadores ocorreria por nomeação pelos membros da câmara, 

com cargo. A renovação dos senadores ocorreria a cada três anos mediante sorteio. No 

final de cada três anos, um terço dos senadores seriam removidos e a câmara dos 

representantes nomearia novos integrantes para ocupar os cargos vagos. Os membros 

removidos nunca mais poderiam integrar o corpo do Senado (cf. JEFFERSON [1776], 

1905. p. 108). 

Jefferson se preocupa com a constante renovação de membros do poder 

legislativo, partindo-se dos da câmara de representantes com mandatos de apenas um 

ano, seguindo-se dos do senado com renovações trienais. Na obra, Jefferson não implica 

qual a importância desta constante renovação. 

É importante destacar que Jefferson propõe limitações ao poder legislativo, pois, 

mesmo que não explicitamente, o autor compreende os riscos de corrupção do novo 

governo, assim como ocorreu com a Inglaterra. 

 

O Senado e a Câmara dos Representantes terão, cada um, poderes para 

originar e emendar projetos de lei, exceto as relacionadas as contas de 

dinheiro, que devem ser originadas e alteradas apenas pelos próprios 

Representantes; e o consentimento de ambas as casas será necessário para a 

aprovação de uma lei. 

A Assembleia Geral6 não terá poderes para aprovar qualquer lei que inflija a 

morte por qualquer crime, exceto homicídio e com exceção também daqueles 

crimes no serviço militar para os quais eles considerem a pena de morte 

absolutamente necessária; nem terão poder para prescrever, sendo todas as 

penas de morte em outros casos abolidas. Também não terão poder para 

prescrever tortura em qualquer caso, nem qualquer lei para arrecadação de 

dinheiro estará em vigor por mais de dez anos a partir do momento de seu 

início. (JEFFERSON [1776], 1905. p. 108). 

 

O poder executivo será exercido por um administrador, que será nomeado 

anualmente pela câmara de representantes. Após o fim daquele ano, o administrador não 

poderá ser novamente nomeado pelo prazo mínimo de três anos. Na mesma assembleia, 

e nas mesmas regras, será nomeado um administrador adjunto para que auxilie o 

administrador principal nas suas funções, bem como, para substituí-lo em caso de sua 

morte dentro do ano de administração (cf. JEFFERSON [1776], 1905, p. 109). O 

                                                             
6 A assembleia geral consiste nas reuniões deliberativas das duas casas legislativas, em conjunto. 
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administrador gozará dos poderes governamentais anteriormente exercidos pelo rei, mas 

com numerosas limitações: 

 

O Administrador deve possuir os poderes anteriormente detidos pelo rei, 

exceto que ele deve ser vinculado por atos da legislatura que não foram 

expressamente nomeados. Ele não poderá negar nenhum projeto do 

Legislativo; estará sujeito à ação (embora não à restrição pessoal por deveres 

privados ou injustiças); não terá as prerrogativas de dissolver, prorrogar ou 

suspender qualquer uma das casas de assembleia ou declarar guerra ou fazer 

a paz final de emissão de cartas de marca ou represália de levantamento ou 

ainda a introdução de forças armadas; também será vedada a construção de 

embarcações armadas, fortes ou redutos de cunhagem de dinheiro ou 

regulando seu valor; regular pesos e medidas; erguer tribunais, escritórios, 

bairros, corporações, feiras, mercados, portos, faróis, faróis, marcos 

marítimos; impor embargos ou proibir as exportações de qualquer mercadoria 

por um período superior a 4 dias; reter ou destituir um membro do estado, a 

menos por processo e tendo em vista seu delito; tornar novas pessoas de fora 

do país em habitantes; perdoar crimes ou remeter multas ou punições; criar 

dignidades ou conceder direitos de precedência. Tais poderes devem ser 

exercidos apenas pelo legislativo. (JEFFERSON [1776], 1905, p. 109) 
 

O poder executivo proposto por Jefferson também operará em esfera local pelos 

xerifes e coronéis eleitos anualmente pelos mesmos eleitores dos representantes. 

Jefferson não especifica quais seriam as atribuições de xerifes e coronéis, mas deixa 

claro que suas atuações se vinculam ao poder executivo e correspondem ao espaço 

geográfico daquele condado, não podendo exercer nenhuma autoridade sobre os demais. 

O autor também preconiza a renovação do governo local ao indicar que “nenhuma 

pessoa que tenha servido como xerife-chefe durante um ano poderá ser reeleita para o 

referido cargo no mesmo condado até que ele tenha estado fora do cargo por pelo menos 

cinco anos” (cf. JEFFERSON [1776], 1905, p. 110). 

Continuando com a exposição das atribuições dos três poderes, Jefferson indica 

que “os poderes judiciais devem ser exercidos: em primeiro lugar, pelos tribunais de 

condado e outras jurisdições inferiores; em segundo lugar, por um Tribunal Geral e um 

Tribunal Superior de Chancelaria; em terceiro lugar, por um Tribunal de Apelações” (cf. 

JEFFERSON [1776], 1905, p. 110). O autor mantém a herança inglesa de que o chefe 

do poder executivo, neste caso o administrador, nomeará os juízes dos tribunais de 

condado e outras jurisdições inferiores, que poderão ser rejeitadas pelo conselho 

privado7. Percebe-se que, embora Jefferson mantenha tal herança, prevê-lhe limitação, 

                                                             
7 Um conselho privado será nomeado anualmente pela Câmara dos Representantes, consistindo em um 
número de representantes no qual julguem necessário, cujo dever será aconselhar o Administrador 
quando convocado por ele. Com eles, o Deputado Administrativo terá sessão e sufrágio inseridos aqui. 
(JEFFERSON [1776], 1905, p. 109) 
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até mesmo, a possibilidade de a nomeação dos juízes pelo executivo ser indeferida por 

um órgão oriundo do legislativo, a saber, o conselho privado, que representa a câmara 

dos representantes, e, portanto, o povo. O poder legislativo também possui influência no 

poder judiciário, na concepção jeffersoniana, à medida “que sua jurisdição deve ser 

definida de tempos em tempos pelo legislativo, e eles [juízes] devem, caso ocorra, ser 

removidos por mau comportamento pelo tribunal de apelações” (cf. JEFFERSON 

[1776], 1905, p. 110). 

Os juízes do Tribunal Geral e do Tribunal Superior de Chancelaria também 

serão nomeados pelo administrador e pelo conselho privado. E a transferência dos juízes 

entre esses dois tribunais ocorrerá por “nomeação pela faculdade de direito e por 

pessoas dessa faculdade que tenham efetivamente exercido a mesma em algum tribunal 

ou tribunais de registro dentro desta colônia por ao menos sete anos.” Por fim, Jefferson 

prevê que os membros do Tribunal de Apelações serão nomeados pela câmara de 

representantes (cf. JEFFERSON [1776], 1905, p. 111). 

Para finalizar a estruturação dos poderes, Jefferson destaca como de suma 

importância a existência de um júri para julgar e analisar todas as questões e fatos. O 

autor afirma que 

 

Todos os fatos, em causas, sejam de chancelaria, comum, eclesiástica ou 

direito marítimo, devem ser julgados por um júri mediante evidências 

apresentadas oralmente em tribunal aberto; a menos que as testemunhas 

estejam fora da colônia ou impossibilitadas de comparecer por doença ou 

outra necessidade invencível, caso em que seus depoimentos podem ser 

usados e apresentados ao júri. 
Todas as Multas e Amortizações serão fixadas por júris, a serem 

determinadas e avaliadas, e os termos de prisão por desprezo ou 

contravenções serão fixados pelo veredicto de um júri. (JEFFERSON [1776], 

1905, p. 111) 
 

Jefferson é extremamente preocupado com a existência de um júri, tanto que lhe 

deu relevância em termos análogos aos que Montesquieu adota, ao descrever o poder 

judiciário no sistema monárquico inglês.  

 

O poder de julgar não deve ser dado a um senado permanente, mas deve ser 

exercido por pessoas tiradas do seio do povo em certos momentos do ano, da 

maneira prescrita pela lei, para formar um tribunal que só dure o tempo que a 

necessidade requerer. 
Desta forma, o poder de julgar, tão terrível entre os homens, como não está 

ligado nem a certo estado, nem a certa profissão, torna-se, por assim dizer, 

invisível e nulo. Não se têm continuamente juízes sob os olhos; e teme-se a 

magistratura, e não os magistrados. (MONTESQUIEU [1748], XI.vi, p. 169) 
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Nos escritos de Jefferson, podemos asseverar seja que o autor resgata essa 

influência inglesa no novo governo americano, seja que ele propõe para o novo governo 

da Virgínia uma estrutura governamental muito semelhante às descrições que 

Montesquieu expõe em sua obra EdL quanto às cautelas que o governo deve ter para 

evitarem-se suas corrupções, conforme os princípios básicos de governo republicano. 

As limitações aos poderes governamentais ora apresentadas por Jefferson tratam 

de uma nova estruturação normativa constitucional, ou seja, a própria carta 

constitucional da Virgínia, que constitui e legitima o novo governo, prescreve-lhe 

limites, ainda inexistindo uma autoridade fiscalizadora dos poderes. Nesse ponto, a 

constituição da Virginia não previa o controle fiscalizador entre os poderes, 

problemática essa que será debatida por James Madison e Alexander Hamilton na 

teorização da nova constituição americana em 17878. 

 

UMA CRÍTICA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NA CONSTITUIÇÃO DA VIRGÍNIA 

DE 1776 

 

A interpretação de Cristina Foroni Consani (2014) destaca, todavia, que a 

adoção jeffersoniana por um governo participativo fez com que a constituição da 

Virgínia atribuísse grande controle fiscalizador ao poder legislativo, especificamente à 

câmara dos representantes, o que, consequentemente, poderia ocasionar desequilíbrio 

dos poderes e corrupção do governo virginiano rumo a certa forma de despotismo.  

A comentadora se utiliza de uma análise retrospectiva de Jefferson feita na 

Query XIII do Notes of State of Virginia de 1781, em que o próprio autor aponta severos 

e significativos erros estruturais na separação dos poderes assim como proposta na 

constituição da Virgínia de 1776. Segundo Jefferson o poder legislativo teorizado em 

1776 assumia prerrogativas dos poderes executivo e judiciário, em especial 

considerando-se que nenhuma decisão poderia ser efetivamente tomada por esses dois 

poderes, ou, se tomadas, não seriam eficazes, se não houvesse prévia autorização do 

legislativo ou, ao menos, a sua confirmação. Desse modo, Jefferson afirma que o poder 

legislativo na constituição virginiana gozou de muitas instâncias e direitos que deveriam 

ter sido deixados para os outros dois poderes, mas por sequela de um governo anterior, 

                                                             
8 A teorização da separação dos poderes e do poder fiscalizador foi aperfeiçoada pela obra O Federalista. 

Segundo os autores o poder legislativo é o mais próximo do povo enquanto os poderes executivos e 

judiciários devem ser mais robustos e com menor participação popular. Caberia aos poderes se 

fiscalizarem. (HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. The Federalist Papers. Pp. 300-

310). 
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o autor presou com a primazia popular que anteriormente era abafada e desprezada9. A 

corrupção do governo virginiano se iniciaria a partir do momento em que os 

representantes do poder legislativo percebessem que o dinheiro público e a liberdade 

pública foram a eles depositados, o que acarretaria uma circunstância tentadora para os 

representantes se enriquecerem. Assim, Jefferson frisa que não existe diferença entre 

um déspota e diversos déspotas em um governo, pois em ambos os casos a primazia 

popular e a liberdade política estariam totalmente suprimidas ou reduzidas. Logo, 

Jefferson concluí que a atribuição de maiores instâncias governamentais ao povo e seus 

representantes em usurpação de funções típicas do poder executivo e judiciário, tende a 

corromper o próprio governo e prejudica o próprio povo, pois para o autor, “não 

importa qual lado do Atlântico esteja” é da natureza humana a ânsia pelo 

enriquecimento, sendo esta de um ou diversos governantes. A constituição deve 

prevenir o despotismo – nas palavras de Jefferson, deve-se prevenir “que o lobo entre 

no rebanho” –, pois, uma vez que se instaura a corrupção do governo, a remediação é de 

extrema dificuldade ou, até mesmo, impossível. Com esse raciocínio, Jefferson conclui 

que, para se evitar o despotismo, os poderes governamentais de um Estado republicano 

devem atuar até seus limites e tais limites devem ser precisamente prescritos de forma 

equilibrada e que atenda os princípios básicos daquele governo (cf. JEFFERSON 

[1781], 1999, p. 126-127). 

Ao analisar essa passagem de Jefferson, Consani (2014) afirma que o autor 

americano interpreta a separação dos poderes prescrita por Montesquieu, que, por sua 

vez, recepcionou a teoria lockeana de separação pura dos poderes governamentais e a 

aperfeiçoou com indicações de funcionalidades, órgãos, princípios, instâncias e 

magistérios próprios, inclusive, separando a função judiciária como poder autônomo ao 

poder executivo, denominado de poder de julgar ou judiciário.  

Embora o sistema de freios e contrapesos tenha sido aperfeiçoado nos Estados 

Unidos por Alexander Hamilton e James Madison em O Federalista de 1788, percebe-

se que em 1776 Jefferson também prescreveu métodos de controle dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário na constituição da Virgínia; o seu erro, no entanto, foi 

outorgar ao poder legislativo toda a função fiscalizadora faltando, de fato, freio e 

contrapeso a tal poder. Com isso, a Consani (2014) afirma que Jefferson foi, à época, 

                                                             
9 Na declaração de independência 1776, Jefferson aponta todos os crimes que o rei da Inglaterra cometeu 

contra os americanos, o que tornou as reinvindicações populares mais intensas em todo o país, inclusive 

na Virgínia. Num primeiro momento, a preocupação era retornar ao povo a liberdade política e, após, 

assegurar que o governo nunca mais pudesse se corromper e se virar contra o povo novamente. 
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imaturo ao atribuir somente ao poder legislativo a função fiscalizadora dos demais 

poderes, ou seja, houve a atribuição de uma maior importância à participação popular. 

Jefferson deveria ter tido maior cautela ao prescrever as funções legislativas, pois, ao 

utilizar o sistema tripartite dos poderes, ora prescrito por Montesquieu, o mesmo 

também deveria ter observado todos aos alertas do autor francês quanto às 

consequências causadas pelo desequilíbrio dos poderes, haja vista que no sistema 

republicano as funções de um poder não podem sobressair as do outro. 

 

Até mesmo Jefferson, um árduo defensor do fortalecimento das atividades 

legislativas e democráticas, em Notes on the State of Virginia, reconheceu 

que um dos principais vícios da constituição da Virgínia foi a absorção de 

todos os poderes do governo pelo legislativo, o que potencialmente resultaria 

em um “governo despótico” (CONSANI, 2014, p. 1080). 
 

 Todavia, pode se frisar que razoavelmente para Jefferson, ativista engajado além 

de teórico, a compreensão de república mude de 1776 a 1781. Segundo Dice R. 

Anderson (1916, p. 751), por exemplo, é difícil imaginar que Jefferson prescreveu 

regras antidemocráticas no rascunho da constituição da Virgínia, mas de fato houveram 

alguns pontos “estranhos”, se comparados com a sua doutrina republicana de 1781 

apresentada em Notes on the State of Virginia. Porém, ao analisar o contexto de 1776, 

percebe-se que as intenções de Jefferson era tão somente recuperar a liberdade política 

do povo, que há anos havia sido suprimida pelo governo britânico, bem como, restituir 

ao povo a gestão de seu próprio governo, ou seja, naquele momento histórico a sua 

dedicação ainda não estava focada na estruturação de uma república já constituída, mas 

sim na própria constituição de um Estado independente e republicano. Anderson afirma 

ainda que os aspectos adotados no rascunho da constituição da Virgínia quanto à 

separação dos poderes foram coerentes às construções teóricas de governo republicano 

daquele período histórico, o que também comprova que Jefferson não se distanciou da 

discussão de governo republicano ideal. 

 

 seu coração [de Jefferson] estava na promoção da participação popular no 

governo por meio de um amplo privilégio de franquia e distribuição 

igualitária da representação: promoção dos religiosos e igualdade econômica 

de oportunidades. Seu coração estava na democracia. Mas mesmo no lado 

estrutural, o esboço de Jefferson, do ponto de vista da democracia, resiste ao 

teste de uma comparação com a constituição conforme adotada. No projeto 

adotado, grandes poderes de nomeação foram colocados na assembleia geral. 

No projeto de Jefferson esses poderes foram colocados na “Câmara dos 

Representantes”, o corpo mais próximo das pessoas. Jefferson também 

fornece eleição popular de xerifes; a constituição conforme adotada colocava 
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sua escolha com o governador por nomeação dos tribunais de comarca. 

(ANDERSON, 1916, p. 753) 
 

Assim, ao analisar a situação histórica vivida pelos americanos em 1776, é 

razoável compreender que, à época, talvez nem tenha se tratado exatamente de 

imaturidade quando Jefferson  teorizou maiores funções governamentais ao legislativo, 

mas mais simplesmente que o americano foi de fato um homem de seu tempo: em 1776, 

engajado – contra o inimigo externo representado pela metrópole – na luta pela 

independência das colônias, para cujo alcance percebeu a necessidade de um legislativo 

forte; em 1781, engajado – contra o inimigo interno representado pela possível ação 

despótica de governo – no polimento de desequilíbrios entre os poderes 

governamentais, assim como anteriormente concebidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No período histórico de pré-independência americana, a concepção de 

Montesquieu quanto à separação dos poderes governamentais apresentava princípios 

básicos para a preservação da república conforme minuciosamente prescritos em O 

Espírito das Leis. Jefferson bebeu da sabedoria de Montesquieu e estruturou a sua 

própria teoria de governo para os americanos durante a revolução americana. Ao 

estruturar a primeira constituição da Virgínia em 1776, apenas um mês antes da 

declaração de independência, Jefferson tomou como ênfase principal a separação dos 

poderes assim como prescreveu Montesquieu, dividindo o governo virginiano em poder 

legislativo, executivo e judiciário. 

 Todavia, Jefferson atribuiu maiores funções ao poder legislativo ao outorgar 

função fiscalizadora somente a esse, o que poderia levar o governo da Virgínia a um 

desequilíbrio estrutural e corrupção da república em despotismo. A intenção era garantir 

ao povo sua liberdade política de autogoverno, pois tal direito básico lhe foi privado, 

durante anos, pelas extorsões e usurpações praticadas pelo governo britânico. 

 O próprio Jefferson reconhece tal seu erro teórico anos após a promulgação da 

constituição virginiana, na obra Notes of State of Virginia (1781), e aponta suas falhas, o 

que torna-se elemento explícito da evolução em andamento que o pensamento do autor 

americano padece ao dialogar com a proposta filosófico-política de seu antecessor 

francês. 
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Abstract. This study aims to demonstrate the relevance of understanding 

neoliberal interferences in educational organization. Interferences that are 

promoted through unifying curricular bases of content, based on the constructivist 

pedagogical conception. To this end, we used a review approach, based on the 

work of Dardot and Laval (2016) and the critique of neoliberal influences on 

curriculum reforms in New Zealand in 2007. The study provided an expansion of 

theoretical knowledge on the subject and a point of support to observe neoliberal 

mediation in the Brazilian educational contexto. The research contributes with 

studies that seek solutions to the public problems of Brazilian school education 

and can serve as a stimulus to the formulation of altenatives to neoliberal 

standards in our schools.  

Keywords: Neoliberalism, Common Base National Curriculum, BNCC. 

 

Resumo. O presente estudo pretende demonstrar a relevância da compreensão 

das interferências neoliberais em instrumentos de organização educacional, 

interferências estas promovidas através de bases curriculares unificadoras de 

conteúdos, fundamentadas na concepção pedagógica construtivista. Para tanto, 

utilizamos uma abordagem de revisão, à partir da obra de Dardot e Laval (2016) 

e da crítica sobre as influências neoliberais sobre as reformas curriculares da 

Nova Zelândia, ocorridas em 2007. O estudo proporcionou ampliação do 

conhecimento teórico sobre o tema e um ponto de apoio para se observar 

comparativamente a mediação neoliberal no contexto educacional brasileiro. A 

pesquisa contribui com estudos que buscam soluções aos problemas públicos da 

educação escolar brasileira e pode servir como estímulo à formulação de 

alternativas aos padrões neoliberais em nossas escolas. 

Palavras-chave: Neoliberalismo, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. 
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Introdução 

A defesa de uma educação efetiva e de qualidade para os jovens passa por um modelo 

que os incentive a pensar, refletir e questionar criticamente em todos os aspectos da 

vida, incluindo as relações de convívio social, político, econômico, cultural. No entanto, 

há no rol das políticas educacionais práticas limitantes, voltadas a reproduzir condutas 

úteis para as relações de produção, consumo e trabalho. 

 A política nacional está submetida à ideologia neoliberal e, portanto, afastada 

das preocupações de alcance do bem comum. Tal é o sintoma que Dardot e Laval (2016, 

p. 379) vêm comprovando como uma realidade de ordem mundial. Tais autores 

abordam o neoliberalismo como uma nova razão-mundo, uma nova forma do ser 

humano ver e estar no mundo. Importa uma nova forma de racionalidade para pensar, 

sentir e agir (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Na história recente do Brasil acumulam-se estratégias de políticas públicas na 

área de educação (SILVA; CANTARELLI, 2019), com o suposto fundamento de que 

servirão para que os educandos demonstrem níveis de qualidade mais próximos aos dos 

países que despontam nas avaliações internacionais. Com tal argumento, a partir do ano 

de 2014, o Ministério da Educação iniciou os esforços para tornar vigente uma regra 

federal que unificasse o conteúdo da educação básica, seguindo a corrente mundial 

incentivada pelo Banco Mundial e pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE (LAVAL, 2019, p. 195-205). 

As manifestações em defesa ao novo modelo geralmente se fundamentam num 

ideal de alcance da modernidade na esfera educacional, atendendo à vontade dos 

educandos, tornando a escola mais atrativa, oferecendo ensino de qualidade, aliado às 

necessidades do tempo presente e do futuro (HARARI, 2018, p. 319-330). No entanto, 

em controvérsia ao discurso neoliberal, as regras ligadas aos novos modelos de 

educação incentivam, nem sempre de modo explícito, a condutas de individualismo, 

concorrência, celeridade, produtividade, em consonância com o ideário neoliberal 

(DARDOT; LAVAL, 2016) em detrimento dos conhecimentos científicos 

compartilháveis. 

O caminho que o Brasil começou a trilhar em 2019 encontra-se mais adiantado 

na Nova Zelândia. De acordo com o estudo trazido por Rata (2014) as mudanças 

curriculares neoliberais naquele país, iniciadas entre 2007 e 2008, não trouxeram 

consequências tão animadoras. A concepção pedagógica construtivista e neoliberal 

imposta pelo mundo afora é percebida como limitadora (RATA, 2014, p. 352). 

Nosso estudo parte, então, do olhar de Dardot e Laval (2016) sobre o 

neoliberalismo e registra a presença de sua interferência na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) aprovada em 2017 para as etapas da pré-escola e ensino 

fundamental e no ano de 2018 para o ensino médio. Nossa preocupação com as 

consequências desse fato vem pontuada na crítica feita por Rata (2014) ao modelo 

neozelandês, que também seguiu pela linha do construtivismo. Assim, esperamos 

contribuir na resistência consciente e na formulação de alternativas contra práticas 

neoliberais no campo da educação. 

 

Um pouco do pensamento neoliberal segundo ‘a nova razão do mundo’ 
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Seguindo a linha histórica proposta por Dardot e Laval (2016), da crise do liberalismo 

clássico ocorrida no final do século XIX e início do século XX inúmeros pensadores se 

esforçaram para elaborar um novo caminho na condução das relações através do capital. 

Pouco antes do início da 2ª Guerra Mundial o Colóquio Walter Lippmann, ocorrido em 

Paris em 1938, abriu espaço para discussões acerca de um novo modelo de sociedade. A 

guerra, no entanto, interrompeu com tais esforços. Ainda que o Keynesianismo tenha 

iluminado o restabelecimento das economias no pós-guerra numa direção orientada 

pelos Estados, o pensamento de Friedrich Hayek engendrou o renascimento do 

liberalismo de mercado (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 158). 

 O neoliberalismo, no que se relaciona com a ideologia liberal da concorrência, 

encontra fundamento na visão imposta por William Graham Sumner (1914), defensor 

de que aos seres humanos só haveria uma alternativa “liberdade, igualdade, 

sobrevivência dos mais aptos [survival of the fittest]” (SUMNER, 1914 apud 

DARDOT; LAVAL, 2016, p. 56). Unem-se no olhar neoliberal a adaptação e a 

concorrência constantes, para que vença o mais apto para a luta. 

 Os fundadores do pensamento neoliberal, dentre os quais é destacado Lippmann, 

reconhecem que a adaptação permanente não é um caminho natural dos seres humanos 

e implica, portanto, em políticas globais que promovam constantemente a adaptação à 

competição através da eugenia e da educação (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 91).  

 Outros defensores do neoliberalismo, como Ludwig von Mises e Friedrich 

Hayek, incorporam a valorização da concorrência e do modelo de empresa como a 

forma geral pela qual a sociedade deve se guiar. Joseph Schumpeter e Peter Drucker, 

por sua vez, somam a defesa ao empreendedorismo e a ideia do homem empresarial 

(indivíduo como um empreendedor inovador) como partes essenciais da concepção 

neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 134-155). 

 Dardot e Laval (2016) defendem que neoliberalismo é visto não simplesmente 

como uma passagem ou um aperfeiçoamento do liberalismo. Trata-se, para eles, de uma 

nova concepção, um novo modo de conduzir a vida social, política, cultural e 

econômica. Para esses autores a concorrência passa a conduzir o pensamento e as ações 

humanas. A estratégia neoliberal para alcance permanente de imposição no mundo 

“consistiu e ainda consiste em orientar sistematicamente a conduta dos indivíduos como 

se estes estivessem sempre em toda a parte comprometidos com relações de transação e 

concorrência no mercado” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 243). A escola é, assim, 

campo fértil e imprescindível à manutenção dessa ordem mundial. 

O neoliberalismo no mundo e no Brasil 

No período pós 2ª Guerra Mundial muitos países se viram em situação de inflação, 

queda dos lucros e desaceleração de crescimento. As concepções Friedrich Hayek 

inspiraram líderes mundiais, sendo expoentes Margaret Thatcher, na Inglaterra, e 

Ronald Reagan, nos Estados Unidos, a organizarem suas ações políticas com vistas à 

superação de tais dificuldades (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 189).  

 Com o apoio de organizações internacionais, Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o modelo americano e britânico passou a ser acompanhado por 

outros dirigentes mundiais. As ações de combate à crise nos países centrais da Europa e 

nos Estado Unidos da América levaram à intensificação do endividamento dos países 
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latino-americanos. Em tal contexto, o FMI passou a impor planos de ajustes estruturais 

que pressupunham, em síntese, a adoção das estratégias do neoliberalismo aos países 

periféricos. Foi um período marcado por privatizações e movimentos de 

desregulamentação da economia (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 196-199). Da década de 

1980 até 2000 a norma neoliberal gerou, também, a expansão das finanças mundiais, 

beneficiada pela liberação financeira e pela globalização da tecnologia (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 204). 

 O Brasil se viu ligado à corrente neoliberal pela vertente dos países devedores 

que foram incentivados a adotar as recomendações da nova norma mundial ditadas pelo 

FMI e pelo Banco Mundial, como condicionante à negociação da dívida externa 

pública. Da década de 80 até os dias atuais o Brasil vem compondo o rol de países 

alinhados com o pensamento neoliberal. 

O neoliberalismo e sua influência na educação através da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) 

Dardot e Laval (2016) chamam a atenção para o fato de que o pensamento neoliberal 

não se dá de modo natural entre os seres humanos.  Ao denominarem de sujeito 

neoliberal o ser humano de nosso tempo, os autores defendem que tais sujeitos são 

fabricados pela promoção maciça e constante da racionalidade neoliberal, ligada 

especialmente à adaptação da concorrência permanente (DARDOT; LAVAL, 2016, 

p.321). 

 A educação é, assim, direcionada para contribuir na construção desse sujeito 

neoliberal. A BNCC (2018), regra geral e obrigatória para todas as escolas nacionais, 

relaciona-se com o contexto das investidas neoliberais nas políticas públicas da 

educação. Ela define o que deve ser aprendido e desenvolvido pelos estudantes na 

educação básica, com a promessa de lhes garantir o acesso aos direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento previstos no Plano Nacional de Educação (BRASIL, Ministério da 

Educação, 2018, p. 7).  

 O alinhamento entre a BNCC e o pensamento global, de vertente neoliberal, 

defendido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação 

para a América Latina (LLECE) pode ser observado em trechos do próprio texto de 

apresentação da Base, assinado pelo Ministro da Educação, ao afirmar “atingimos o 

objetivo de uma Base para toda a Educação Básica brasileira”, ou que “além dos 

currículos” a Base “influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a 

produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais” 

(BRASIL, Ministério da Educação, 2018, p.5). 

 Observado o contexto mundial o Brasil parece chegar com atraso na adoção dos 

modelos unificados internacionais e os fundamentos pedagógicos registrados na BNCC 

comprovam a similaridade entre as ações internas com aquelas já adotadas em países 

como “Austrália, Portugal, França, Colúmbia Britânica, Polônia, Estados Unidos da 

América, Chile, Peru” (BRASIL, Ministério da Educação, 2018, p.13). 

 Nossa política educacional alinha-se, assim, com o foco no desenvolvimento por 

competências na construção de seu novo currículo. A visão da educação nacional em 

acordo com roteiro neoliberal é presente também no estudo de Rata (2014), no qual há 
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registros importantes do ataque neoliberal sobre a educação em diversos países, através 

da implantação de mudanças de base disciplinar no cenário da educação escolar.  

A autora, citando Young (2012) registra que tentativas de currículos baseados 

em centralidade na criança, numa abordagem por competência e experiência para o 

conhecimento curricular, de direcionamento neoliberal, estão ou estiveram em curso em 

países como a “Nova Zelândia, Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia, Austrália, Noruega 

e África do Sul” (YOUNG, 2012 apud RATA, 2014, p. 348). A agenda internacional 

neoliberal para o campo da educação é uma realidade e a BNCC é parte dela. 

A crítica vinda da experiência da Nova Zelândia 

Em estudo que discute um modelo de avaliação de políticas públicas Rata (2014) aborda 

de modo crítico uma parte do currículo nacional da Nova Zelândia colocado em vigor à 

partir de 2007, sob influência neoliberal. 

A pesquisadora alerta sobre a consequência do novo currículo com influência da 

abordagem por competência e experiência, em detrimento de um foco no conhecimento, 

tal como preconizado pela nova BNCC. Segundo a autora a linha pedagógica do 

construtivismo, adotada nas reformas educacionais internacionais, ao manter a 

centralidade no conhecimento do aluno fixa-o no quadro de sua realidade. O estudante 

passa a entender o mundo à partir e limitado à sua própria perspectiva (RATA, 2014, p. 

360). 

 A pesquisadora acentua sua preocupação com a abordagem neoliberal sobre o 

currículo de história, argumentando que a prática da educação centrada no aluno 

provoca a redução da esfera de pensamento crítico. Ou seja, a redução do currículo de 

história acabou por contribuir com a alienação dos sujeitos, visto que conhecer os 

contextos nos quais as mudanças ocorreram e ocorrem é fundamental para a formação 

do pensamento crítico, capaz de questionar a realidade e pensar em formas alternativas 

de superação das desigualdades.  

 Outro ponto de relevante preocupação é que a flexibilidade do conteúdo abre 

espaço para que os professores ou os sistemas de ensino façam escolhas de acordo com 

o que é abordado nas avaliações internacionais. O cenário que se desdobra no Brasil, 

considerando a afirmação do Ministério da Educação brasileiro de que os “índices de 

aprendizagem no Ensino Médio são preocupantes” (BRASIL, 2018, p.5) e que o 

enfoque pedagógico trazido na BNCC está alinhado às “avaliações internacionais da 

OCDE, PISA e UNESCO através do LLECE” (BRASIL, 2018, p.13), comprova que as 

instituições internacionais passarão a determinar, a médio ou longo prazo, quais os 

conhecimentos nossas crianças, jovens e adultos terão acesso, coadunando-se com as 

críticas de Dardot e Laval (2016) de que o “Estado empreendedor” conduzirá 

indiretamente os indivíduos quanto à “forma como os sujeitos se conduzem por si 

mesmos” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 378). 

 Os esforços, portanto, são pela transformação da educação escolar em veículo da 

mudança do ser humano para o chamado sujeito neoliberal, pouco crítico, mas muito 

competitivo e individualista. No campo da educação escolar a resistência que se impera 

é pela manutenção do conhecimento científico como propósito central dos esforços em 

prol dos estudantes. 

Considerações finais 
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Para que se fixe o pensamento neoliberal no mundo várias frentes são concomitante e 

gradativamente impostas às pessoas, formando uma aura de verdade absoluta, racional, 

inevitável, incontestável e imutável (DARDOT; LAVAL, 2016). 

 Nosso estudo demonstra a relevância da crítica apontada na obra de Dardot e 

Laval (2016) e o alcance da mesma no nosso contexto nacional. As contribuições de 

Rata (2014), por sua vez, permitem observar a crítica ao modelo neoliberal de educação 

a partir da experiência neozelandesa, jogando luz nas mudanças promovidas em nossa 

organização escolar através da adoção da BNCC para o ensino básico. O foco no aluno, 

a formação de competências, a indicação de currículos mínimos de fundamento 

pedagógico construtivista, acabam por limitar o educando dentro de sua realidade, 

restringindo sua formação integral e negando-lhe um modelo educacional que promova 

a formação de um pensamento crítico sobre a realidade. 

 As reformas educacionais recentes demonstram, assim, a interferência neoliberal 

para manutenção da ordem vigente, pela vertente da educação. A racionalidade 

neoliberal precisa ser examinada, questionada e combatida permanentemente. Para tanto 

precisamos conhecê-la e criticá-la, mantendo vivo o debate sobre os modos de 

submissão das consciências, defendendo o conhecimento científico como foco central 

da educação escolar. Caminhos favoráveis à formação de cidadãos com o olhar voltado 

à valorização do que é coletivo e de interesse social, propenso à reflexão crítica, são 

alternativas à superação das abordagens limitantes, orientadas ao individualismo e à 

competição. 
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 O café é uma das bebidas mais apreciadas e consumida no mundo e segundo a 

Associação Brasileira de Indústria do Café (ABIC), o consumo interno de café no Brasil 

atingiu 21 milhões de sacas, no período de novembro de 2017 a outubro de 2018. É 

evidente que o setor cafeeiro possui um papel salutar no processo social, econômico e 

cultural em toda sua cadeia e instiga a permanência dos cafeicultores no campo, 

promovendo a geração de renda e emprego a toda comunidade. A certificação do café o 

selo do Comércio Justo (FT) tem sido avaliada como uma saída alternativa de 

diferenciação do produto, que tem em seus fundamentos agregar valor econômico, 

social e ambiental na produção, bem como abertura de mercados para comercialização 

(LIMA, 2016). O objetivo deste estudo foi analisar se o FT traz vantagens aos 

cafeicultores. Utilizou-se como fundamentação teórica, os conceitos de Karl Polanyi 

(1944) e a Teoria do Movimento em Dobro. A metodologia desta pesquisa, de caráter 

qualitativo, foi realizada em duas etapas, 1) revisão bibliográfica; 2) foi composta de 

aplicação de questionários dentro da amostra desejada, sendo uma escolha aleatória de 

cafeicultores da Cooperativa COOPFAM e analisados pela análise de estatística 

descritiva. Os resultados foram divididos em 3 partes: 1) Caracterização da propriedade, 

da produção e da família produtora antes e depois de se certificar; 2) Ponto de vista do 

produtor acerca das questões qualitativas e 3) Perspectiva teórica do Movimento em 

Dobro (Polanyi, 1944) e o comércio justo. Quanto aos resultados, dos cafeicultores 

certificados, houve um nítido crescimento na produção de sacas de café, assim como o 

aumento das propriedades e 100% dos respondentes afirmaram que a certificação trouxe 

benefícios como melhoria de renda. Ademais, o presente trabalho pôde contribuir para a 

compreensão e discussão acerca do impacto do Comércio Justo na vida dos produtores 

rurais. Assim, o FT alcançou suas premissas com os cafeicultores promovendo melhores 

condições comerciais, capacitação e mais controle de toda cadeia, ou seja, percebeu-se 

que os impactos do FT são positivos na vida dos produtores rurais em diversos quesitos. 

Referências: LEAL, A. L. C. A; et al. (2017). Comércio justo como vantagem 

competitiva no processo de Internacionalização: um estudo de caso da justa trama 

fairtrade Revista Interfaces, Rio de Janeiro, v. 4, n. 13, p. 158-174. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG. 

976



UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DO GÊNERO VIDEOANIMAÇÃO À LUZ 

DOS PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – 

BNCC DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Vanilda Aparecida Belizário¹, Helena Maria Ferreira² 

¹ Mestrado Profissional em Educação – Departamento de Educação – Universidade Federal 

de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037, CEP 37200-900 – Lavras/MG - Brasil 

² Departamento de Educação – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037, CEP 37200-900 – Lavras/MG - Brasil 

vanilda.marques@estudante.ufla.br, helenaferreira@ufla.br 

 

RESUMO: A pesquisa, aqui descrita, teve como objetivo sistematizar propostas teóricas 

e metodológicas para a leitura de texto multissemióticos, de modo especial, de 

videoanimações, visando a contribuir com o percurso formativo de professores. Essa 

sistematização se faz necessária em função dos avanços das pesquisas acerca da leitura 

de textos multissemióticos, dos usos recorrentes desses textos no cotidiano social e da 

inserção de gêneros digitais pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC). A partir de 

uma abordagem qualitativa, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com revisão sistêmica 

na literatura das áreas pertinentes, buscando-se conceituar e analisar questões básicas, 

com proposição teórica de caráter descritivo, integrando a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, a Pedagogia dos Multiletramentos e a formação de professores. Neste 

trabalho, de modo mais específico, o recorte se deu para uma proposta de projeto de 

intervenção, que complementa a pesquisa teórica e que se configura como um Caderno 

Pedagógico. A proposição de uma coletânea de questões pautadas nas habilidades de 

Língua Portuguesa propostas pela BNCC, voltadas para a leitura de videoanimações, 

pode contribuir para o percurso de formação de professores. Abordar os pressupostos de 

um documento parametrizador do processo de ensino no contexto da educação básica 

representou uma possibilidade de articulação entre teoria e prática, entre o pensar e o 

fazer, entre as políticas públicas e as demandas da sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular. Multiletramentos. Caderno 

pedagógico. 
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    Esse trabalho foi realizado como parte das exigências do Programa de Pós-graduação 

do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), para 

aprofundamento de estudo na área e obtenção do título de Mestre. 

          Os profissionais da Educação lidam diariamente com dificuldades em atender as 

múltiplas formas de aprendizagem de seus alunos, principalmente os diagnosticados 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi 

analisar os estudos realizados mundialmente sobre o ensino de matemática para alunos 

com TEA, descrevendo suas possíveis contribuições no processo de ensino-

aprendizagem e os desafios enfrentados no ensino inclusivo. Para tanto, o presente 

estudo foi delineado com o intuito de responder a seguinte questão: Quais são os desafios 

e as perspectivas do ensino de matemática para os estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista? A metodologia aplicada foi uma revisão sistemática de literatura 

ancorada a pesquisa qualitativa, que com o objetivo se desdobrou ao mapeamento de 47 

artigos, sendo 13 artigos realizados no Brasil e 34 artigos realizados no exterior, 

pesquisados nas plataformas Google Acadêmico e Scopus, respectivamente. As análises 

realizadas mediante 11 categorias sugeriram que há um avanço de publicações nessa 

vertente de estudo, principalmente no Brasil. No entanto, há lacunas que devem ser 

exploradas, como pesquisas voltadas para o ensino de tópicos aprofundados de 

matemática para o ensino médio; pesquisas que sejam aplicadas em sala de aula regular 

desenvolvendo habilidades matemáticas do sujeito com TEA juntamente com o suporte 

de ensino das salas de recursos multifuncionais; e pesquisas que tenham como objetivo 

auxiliar e promover ferramentas pedagógicas para os estudantes com Autismo de Alta 

Funcionalidade e com Síndrome de Asperger. Como resultado final os pontos altos dos 

artigos foram sintetizados, tais como o uso de vídeos de modelagem e de perspectivas, 

comandos de repetição, instruções pré-definidas sequencialmente, além de utilizar ou 

produzir plataformas virtuais que tenham layout simples e direto, mais adequadas para 

estudantes com TEA.  
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 Os sistemas médicos, como o PACS (Sistema de Arquivo e Comunicação de 

Imagens) e o RIS (Sistema de Informação Radiológica), têm sido cada vez mais 

importantes na prática médica e nas intervenções clínicas, e são fundamentais para que 

médicos e outros profissionais de saúde realizem suas atividades rotineiras em um 

ambiente hospitalar. Na Radiologia, por exemplo, envolvem análises e manipulação de 

imagens como ativos essenciais para subsidiar o diagnóstico dos pacientes. No entanto, 

esses sistemas radiológicos podem apresentar problemas de usabilidade no manuseio, 

que são complexos e podem ser prejudiciais em determinados pontos, como por 

exemplo, comprometer a eficiência do processo, gerar diagnósticos incorretos, gerar 

atrasos no atendimento e nos resultados. Ainda são poucos os estudos sobre usabilidade 

de sistemas radiológicos em hospitais de pequeno e médio porte no contexto brasileiro. 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo mais aprofundado para avaliar e 

comparar com os resultados de avaliações de usabilidade presentes na literatura. O 

estudo efetua roteiros de entrevistas e testes de usabilidade que serão realizados com 

usuários de sistemas PACS, e deverão envolver os profissionais da área de radiologia 

que atuam em hospitais filantrópicos conveniados ao SUS no Brasil. A proposta é que 

essa avaliação seja feita em diferentes hospitais, inclusive com sistemas nacionais, ou 

seja, desenvolvidos no Brasil. Os resultados deste trabalho devem ser comparados e 

avaliados com os encontrados na literatura para consolidar um conjunto de 

recomendações para o desenho e avaliação de sistemas de radiologia, incorporando os 

aspectos identificados e relacionados ao contexto brasileiro, que ainda é limitado no 

sentido de ser baseado em apenas descrições pouco detalhadas dos problemas relatados 

na literatura e não em testes em profundidade que permitam identificar recomendações 

para o design de interação deste tipo de sistema. 
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A fase de estabelecimento in vitro de tecidos pode limitar a micropropagação de espécies 

lenhosas, principalmente devido aos elevados percentuais de oxidação e contaminação 

por microrganismos. A utilização de agentes antioxidantes pode favorecer o 

estabelecimento de tecidos em condições in vitro, principalmente quando existe elevada 

oxidação por compostos fenólicos. Objetivou-se avaliar o estabelecimento in vitro de 

segmentos nodais provenientes de brotações epicórmicas de ramos podados de matrizes 

com 46 anos de idade de Eucalyptus pilularis Smith. em relação à suplementação de 

antioxidantes no meio de cultura e às condições de incubação quanto à luminosidade. 

Foram utilizados carvão ativado (0,5 g L-1) e PVP30 (800 mg L-1) como agentes 

antioxidantes. Para avaliar o efeito da luminosidade foram testadas a exposição dos 

explantes à luminosidade por trinta dias e sete dias no escuro. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (carvão 

ativado, PVP30, exposição à luminosidade por trinta dias e sete dias no escuro), em 17 

repetições, compostas por parcelas contendo um explante por tubo de ensaio. Aos 30 dias, 

foram avaliados os percentuais de oxidação, de contaminação (fúngica e/ou bacteriana), 

de explantes não responsivos, de estabelecimento in vitro e o número de brotos emitidos 

por explante. Não houve estabelecimento in vitro dos explantes e não foram verificadas 

diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey à 5% de 

significância. A exposição à luminosidade por trinta dias resultou nas menores médias 

para oxidação (53%) e para contaminação (65%), enquanto a ausência de luminosidade 

por sete dias promoveu o maior percentual médio de oxidação (88%) e o uso de PVP30, 

o maior de contaminação (88%). Entretanto, a exposição dos explantes à luminosidade 

por trinta dias proporcionou as maiores médias de explantes não responsivos (47%), e 

sete dias no escuro, as menores (18%). O uso de antioxidantes e a ausência de 

luminosidade não favoreceram a redução da oxidação fenólica dos explantes, 

provavelmente esse resultado está relacionado à elevada idade ontogenética da planta 

matriz. 
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Para gatos, situações do dia a dia são agentes potencialmente estressantes, como idas ao 

veterinário e a presença de pessoas estranhas, barulhos, entrada de um membro novo na 

família. As células aeróbias naturalmente geram radicais livres, que são denominados de 

espécies reativas de oxigênio. O desequilíbrio entre a produção de radicais livres e o 

sistema de defesa antioxidante do organismo é chamado de estresse oxidativo, que pode 

ocorrer durante toda a vida do animal. A recuperação da homeostase após um estresse 

fisiológico é individual, e uma vez que as situações estressantes são inevitáveis, tornam-

se necessárias estratégias para a manutenção da saúde do gato. É sabido que uma boa 

alimentação é um fator predominante nessa busca. Neste estudo serão avaliados os 

efeitos da adição de antioxidantes naturais em dietas para gatos. O experimento será 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, e serão utilizados 30 gatos senis 

(de 8 a 14 anos), pois o maior desafio irá possibilitar melhor análise do efeito 

antioxidante da dieta. Os animais serão divididos em 5 grupos homogêneos, sendo 6 

gatos por grupo. As dietas experimentais serão: Controle (alimento seco extrusado super 

premium); T1 - alimento super premium + curcumina e piperina; T2 - alimento super 

premium + curcumina e piperina + mistura de polifenóis; T3 - alimento super premium 

+ curcumina e piperina + extrato de cranberry; T4 - alimento super premium + 

curcumina e piperina + extrato de melão. O período experimental será de 71 dias. Todo 

consumo de água e alimento será mensurado. Serão realizadas coletas de sangue nos 

dias 0, 50, 61 e 71. O sangue será imediatamente centrifugado para obtenção do plasma, 

e será congelado em ultrafreezer a -80 ° C até o momento da análise. Os parâmetros 

avaliados serão: cortisol, TBARS, superóxido dismutase, catalase, óxido nítrico, 

capacidade antioxidante total, teste KRL e hemograma. Nos dias 0, 50, 61 e 71 também 

serão realizadas coletas de urina, para aferição do pH, densidade e volume urinários, e 

nos dias 0 e 71 para urinálise. No dia 60 e 61, todos os gatos passarão por um estresse 

induzido, que será feito com a visita dos gatos ao canil por meio de caixa transporte e 

presença de ruídos estressantes (barulho de panelas), que irão simular situações 

cotidianas, como uma visita ao veterinário. Espera-se que os animais consumindo dietas 

contendo os antioxidantes naturais apresentem resultados séricos que indiquem melhor 

defesa antioxidante quando expostos ao estresse induzido. 

982



 

 

Uso de Curvas Principais em Seleção Inteligente de Dados 

para ambientes com alta taxa de eventos 

Fernando Elias de Melo Borges1, Danton Diego Ferreira2, José Manoel de Seixas3 

1Departamento de Automática – Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 

2Laboratório de Processamento de Sinais – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 21941-909 – Rio de Janeiro, RJ – Brazil 

fborges@estudante.ufla.br, danton@ufla.br, seixas@lps.ufrj.br 

 

Abstract. Systems involving big-data are increasingly present actually, in the most 

varied applications, using machine learning models highly capable. These models, 

however, require high computational cost. In this paper, a smart data selection 

using Principal Curves is proposed, with the goal of reducing the computational 

load of the learning model, maintaining its performance. As the dataset, real data 

from electron Trigger system of the ATLAS experiment from CERN (European 

Center for Nuclear Research) were used. Results obtained from the method showed 

reduction in processing time and maintenance of the model prediction results.  

Keywords: Principal Curves, big-data, Machine Learning. 

 

Resumo. Sistemas que envolvem big-data estão cada vez mais presentes na 

atualidade, nas mais variadas aplicações, utilizando ferramentas de aprendizagem 

de máquina altamente capazes. Estes modelos, entretanto, requerem alto custo 

computacional. Neste trabalho é proposto um método de seleção inteligente de 

dados utilizando Curvas Principais, com o objetivo de reduzir a carga 

computacional do modelo de aprendizagem, mantendo o desempenho do mesmo. 

Como base de dados, foram utilizados dados reais do sistema de filtragem online 

de elétrons do experimento ATLAS do CERN (Centro Europeu para a Pesquisa 

Nuclear). Resultados obtidos do método mostraram redução do tempo de 

processamento e manutenção dos resultados de predição do modelo.   

Palavras-chave: Curvas Principais, big-data, Aprendizagem de Máquina. 
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1. Introdução 

 Sistemas inteligentes nos tempos atuais vêm possuindo um ganho significativo 

em seu uso, por meio do advento da era da informação, grande disponibilidade de dados 

nas mais diversas áreas, sistemas envolvendo IoT (Internet das Coisas, do inglês Internet 

of Things), dentre outras aplicações. Estes sistemas que cada vez mais vêm realizando 

uso de big-data, onde grandes volumes de dados de alta complexidade necessitam de 

processamento rápido (muitas vezes em tempo real) [Sagiroglu e Sinanc 2013]. 

 Aplicações envolvendo big-data podem ser encontradas nas mais variadas áreas 

da literatura. Desde exemplos como monitoramento de condições climáticas [Onal et al. 

2017], área de saúde [Kumar e Singh 2018], identificação de padrões de mobilidade 

urbana [Jiang; Ferreira e Gonzalez 2017] e cidades inteligentes [Al Nuaimi et al. 2015]. 

Tais aplicações mostram a diversidade de aplicações em que big-data se faz presente. 

 Para que estes sistemas operem, são necessários algoritmos de aprendizagem de 

máquina, de maneira que se possa extrair conhecimento a partir dos dados disponíveis. 

Contudo, dada a grande massa de dados e a necessidade de um processamento 

instantâneo, o custo computacional torna-se um grande desafio ao se lidar com big-data. 

Imerso neste problema, podem-se destacar os trabalhos de Jin et. al. (2015) e Fan; Han e 

Liu (2014). 

 Imerso na problemática supracitada, encontra-se o experimento ATLAS inserido 

no CERN (Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear). No experimento, são colididos 

prótons em sentidos opostos de maneira a serem analisados eventos físicos de rara 

observação. Para que estes eventos sejam observados, é realizada uma reconstrução de 

eventos, uma vez que os mesmos geram partículas instáveis. Para a reconstrução, são 

analisados sinais de partículas mais estáveis, como, por exemplo, elétrons. Sinais de 

elétrons são de grande importância para o ATLAS na observação de novos eventos, como 

o Bóson de Higgs, ocorrida em 2012 [ATLAS Collaboration 2012], [CMS Collaboration 

2012].  

 Para realizar o procedimento de reconstrução, uma grande massa de dados é 

gerada no detector do ATLAS para a obtenção da estatística necessária para as análises 

(em torno de 70TB/s de dados são gerados). Além do grande volume, os dados são 

originados de um grande número de canais de fina granularidade, o que aumenta a 

complexidade dos mesmos. Portanto, trata-se de um grande volume de dados com elevada 

dimensionalidade.  

 Uma vez que os eventos físicos de interesse são de rara observação, dado que a 

maior parte da quantidade de dados gerada (dentro dos 70TB/s) é composta por ruído de 

fundo do experimento, sem interesse de análise, há a necessidade de se utilizarem 

sistemas de filtragem online (Trigger), de maneira que somente os eventos de interesse 

sejam armazenados. O ATLAS possui um sistema de filtragem online dividido em etapas 

implementadas em hardware em software. Dentre os modelos utilizados no Trigger, 

encontra-se o NeuralRinger [Freund 2018], [ATLAS Collaboration 2020], algoritmo 

implementado em software que realiza a filtragem online na cadeia de elétrons do 

ATLAS. O NeuralRinger extrai a informação oriunda dos canais do sistema de 

calorimetria do detector e a compacta, formando anéis concêntricos de energia. Após a 

extração da informação, realiza a filtragem por meio de um ensemble de Redes Neurais. 

O algoritmo tem como principais características uma elevada taxa de detecção e baixo 

falso alarme, de modo que seja eficiente na coleta dos sinais de interesse e impeça que o 
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ruído de fundo passe como sinal. Atualmente, o NeuralRinger é o modelo de referência 

na filtragem online de elétrons do ATLAS. 

 Embora o modelo executado pelo NeuralRinger possua elevados parâmetros de 

desempenho, o problema que envolve big-data imerso no ATLAS torna o ciclo de 

desenvolvimento dos modelos neurais um grande desafio. Dado que existe a necessidade 

de otimizar o treinamento dos modelos, de maneira que seja reduzido o tempo de 

processamento dos dados e que os parâmetros de desempenho sejam mantidos. 

 Baseando-se neste problema, propor um procedimento de seleção inteligente de 

dados, pode ser uma alternativa viável para contornar o problema existente. A proposta 

deste trabalho trata-se de um modelo de seleção inteligente de dados por meio do uso de 

Curvas Principais (CP) [Hastie e Stuetzle 1989] que explora correlações não-lineares 

entre os dados. As CP geram um modelo compacto de dados, possuindo boa capacidade 

de representação dos mesmos. Dentro do tema de seleção de dados, alguns exemplos de 

práticas podem ser observados em [Genender-Feltheimer 2018]. onde os autores 

apresentaram alguns modelos de redução de conjuntos de dados em big-data. Este 

experimento tem por objetivo reduzir a carga computacional (tempo de processamento 

dos dados) mantendo o patamar de desempenho preditivo do modelo da Rede Neural. 

 Para este trabalho, será proposto o modelo de seleção de dados por meio de Curvas 

Principais, utilizando o algoritmo k-segmentos [Verbeek; Vlassis e Kröse 2002] para a 

seleção de dados de treinamento de uma Rede Neural, de maneira a simular o processo 

realizado pelo Trigger. Por meio das CP, foram propostas abordagens de seleção 

baseando-se no mapeamento das distâncias entre os dados e sua respectiva Curva 

Principal. O trabalho se baseia na redução da numerosidade do problema, mantendo a 

dimensionalidade dos dados utilizados.  

2. Método Proposto  

2.1. Curvas Principais  

 Curvas Principais são uma forma de generalização não-linear da PCA (Análise de 

Componentes Principais, do inglês Principal Component Analisys) [Hastie e Stuetzle 

1989]. As CP geram uma representação unidimensional de conjuntos de dados n-

dimensionais e sua forma é sugerida pelos dados que a projetam. Possuem como principal 

característica e motivação para seu uso neste trabalho, a boa capacidade de representação 

de conjuntos de dados.  

 O modelo inicial proposto por Hastie e Stuetzle (1989) possuía limitações no 

tocante à convergência prática do algoritmo e ao fator do algoritmo apresentar tendências 

(bias) durante seu uso. Desta forma, algoritmos alternativos foram propostos de forma a 

aperfeiçoar a extração de Curvas Principais. Exemplos de algoritmos alternativos podem 

ser encontrados em Banfield e Raftery (1992), Tibshirani (1992), Delicado (2001) e 

Verbeek; Vlassis e Kröse (2002). Sendo este último, o algoritmo k-segmentos, utilizado 

neste trabalho. 

 O algoritmo k-segmentos proposto por Verbeek; Vlassis e Kröse (2002) trata-se 

de um método alternativo para a extração de CP a partir do algoritmo inicial apresentado 

por Hastie e Stuetzle (1989). O k-segmentos gera CP de maneira incremental, por meio 

de segmentos de reta conectados entre si. O método apresenta grande robustez em relação 

aos demais, com menor tendência à mínimos locais e convergência prática garantida. 
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 Um diagrama de blocos ilustrando o funcionamento do algoritmo é apresentado 

na Figura 1. O k-segmentos é dividido em 3 passos executados de maneira incremental, 

os quais são: 

o Passo 0: Corresponde no passo de inserção do primeiro segmento. Este 

possui a direção da primeira componente principal e tamanho 

correspondente à 3/2 do desvio-padrão dos dados; 

o Passo 1: Neste passo é inserido um segundo segmento, neste passo 

também são redefinidos os pontos centrais de agrupamento. Estes 

agrupamentos são feitos por meio do k-means baseado nas regiões de 

Voronoi (onde os dados de cada agrupamento estão mais próximos do 

centro do agrupamento do que de um dos segmentos da CP). Após a 

inserção do segmento é realizado o recálculo dos tamanhos dos segmentos 

onde houve mudança no agrupamento; 

o Passo 2: O último passo é responsável pelo teste de convergência do 

algoritmo, esta sendo feita de duas formas: primeiro, verificando se o 

número de segmentos k atingiu o número máximo de segmentos estipulado 

pelo usuário (Kmax) ou se o maior agrupamento possui menos de 3 

segmentos. Caso contrário, o algoritmo retorna ao Passo 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama de blocos do algoritmo k-segmentos para obtenção de Curvas 
Principais. 

2.2. Método Aplicado  

 Como objeto de estudo para o método proposto, foi utilizada uma base real de 

dados de colisões do tipo Z → ee provenientes do sistema de filtragem de eventos do 

experimento ATLAS do CERN no ano de 2018. O conjunto de dados corresponde por 

sinais oriundos de elétrons e ruído de fundo do experimento (background) já compactados 

pelo algoritmo anelador (Ringer) [Freund 2018], [ATLAS Collaboration 2020]. Cada 

evento possui 100 anéis de energia (100 dimensões). O número de eventos 

correspondente a cada classe (sinal e ruído) é mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tamanho do conjunto de dados utilizado no experimento 

 

Classe Conjunto de Desenvolvimento Conjunto de Teste 

Sinal 200.000 3.300.000 

Ruído 200.000 7.808 

 

 Em posse da base de dados, são obtidas as CP para cada classe utilizando o 

conjunto de desenvolvimento. Após a obtenção das Curvas Principais, foi realizado o 
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mapeamento das distâncias euclidianas de cada evento à sua respectiva CP. Por meio 

deste mapeamento, foram propostas abordagens de seleção de dados de forma a reduzir 

o conjunto de treinamento das Redes Neurais. As abordagens de seleção utilizadas foram: 

o Abordagem 1: foram selecionados os Nt eventos mais próximos da CP. O 

tamanho do conjunto de treinamento reduzido pelas CP (Nt) foi variado; 

o Abordagem 2: foram selecionados os Nt eventos mais distantes da CP. O 

tamanho do conjunto de treinamento reduzido pelas CP (Nt) foi variado; 

o Abordagem 3: nesta abordagem, foi realizado uma mesclagem das duas 

abordagens anteriores, unindo os Nt eventos misturando os dados mais 

próximos e mais distantes da CP. O tamanho do conjunto de treinamento 

(Nt) assim como a proporção dos dados mais próximos da CP no conjunto 

(pp) foi variado. 

  De maneira a ilustrar o funcionamento das abordagens de seleção, foi gerado um 

conjunto de dados aleatório em duas dimensões com sua respectiva CP. A ilustração 

do procedimento de seleção pode ser vista na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Exemplo de funcionamento do procedimento de seleção de dados via CP. 

 

 Após os procedimentos de extração das Curvas Principais e seleção de dados de 

acordo com a abordagem escolhida, foram realizados os testes com as Redes Neurais. 

Primeiramente, foi treinada uma Rede Neural com todo o conjunto de desenvolvimento 

para estudo comparativo e, em seguida, treinadas as Redes com os conjuntos reduzidos 

pelo método. A Rede Neural utilizada é do tipo multicamadas (MLP) com uma camada 

escondida com 10 neurônios. Como função de ativação, foi utilizada a tangente 

hiperbólica em todas as camadas. Para o processo de treinamento, foi realizado o 

treinamento com validação cruzada do tipo k-fold com 10 folds. Como medidas de 

avaliação foram utilizadas a probabilidade de detecção (PD), a probabilidade de falso-

alarme (PF) e o índice soma-produto (SP). O modelo selecionado no processo de 

treinamento para uso em teste foi o modelo que obteve o maior SP, o cálculo do índice 

soma-produto se dá pela equação (1). A escolha da topologia da Rede Neural, do método 
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de treino com validação e o uso de tais medidas de avaliação, deu-se aos trabalhos 

desenvolvidos por Freund (2018). Onde foi utilizada tal topologia de Rede Neural com 

validação cruzada do em k-fold com 10 folds e  as mesmas medidas de avaliação durante 

o desenvolvimento do NeuralRinger.  

 

𝑆𝑃 =  √√𝑃𝐷(1 − 𝑃𝐹)
𝑃𝐷+(1−𝑃𝐹)

2
    (1) 

 

3. Resultados e Discussões 

 Após a realização do procedimento de extração das CP, foram gerados gráficos 

de dispersão e histogramas para observação do mapeamento das distâncias dos eventos. 

O gráfico de dispersão para a classe de sinal encontra-se na Figura 3, enquanto o gráfico 

de dispersão para o ruído é apresentado na Figura 4.  

 Para melhora da visualização dos dados pelo histograma, este foi dividido, para 

cada classe em dois outros histogramas por meio de um ponto de corte. Isto se deu pela 

grande concentração dos eventos nas baixas distâncias, logo, o corte no histograma 

permitiu uma melhora na visualização dos dados. Para isto, foi feito um ponto de corte 

na distância de 0,03[u.a.] e a divisão se deu pelos dados nas baixas distâncias (distâncias 

menores que o ponto de corte) e nas altas distâncias (distâncias maiores que o ponto de 

corte). Os histogramas para baixas e altas distâncias para o sinal seguem, respectivamente, 

nas Figuras 5 e 6 e os histogramas para as baixas e altas distâncias para a classe de ruído 

estão contidos nas Figuras 7 e 8, respectivamente. 

 

 

Figura 3. Gráfico de dispersão de distancias para a classe de sinal. 
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Figura 4. Gráfico de dispersão de distancias para a classe de ruído. 

  

 

Figura 5. Histograma de distâncias para o sinal nas baixas distâncias (distâncias 
menores que 0,03[u.a.]. 
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Figura 6. Histograma de distâncias para o sinal nas altas distâncias (distâncias maiores 
que 0,03[u.a.]. 

 

 

Figura 7. Histograma de distâncias para o ruído nas baixas distâncias (distâncias 
menores que 0,03[u.a.]. 
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Figura 8. Histograma de distâncias para o ruído nas altas distâncias (distâncias maiores 
que 0,03[u.a.]. 

 

 Após o procedimento de mapeamento das distâncias dos eventos e sua 

visualização, foram realizados os testes com as Redes Neurais. Os resultados contém os 

valores das medidas de avaliação mencionadas na subseção 2.2 (Probabilidade de 

Detecção, Probabilidade de Falso Alarme e índice SP, estes representados, 

respectivamente, por PD, PF e SP). Foram gerados os resultados de acordo com a variação 

do tamanho do conjunto de treinamento Nt (para as Abordagens 1 e 2) e de acordo com 

Nt e a proporção de dados mais próximos à CP (pp) (para a Abordagem 3). Tais resultados 

têm por objetivo realizar um comparativo com os resultados preditivos gerados com todo 

o conjunto de dados, sem o uso do método de seleção pelas Curvas Principais.  

 Os resultados obtidos por meio das Abordagens 1, 2 e 3 de seleção seguem, 

respectivamente, nas Tabelas 2, 3 e 4. Os resultados dos testes com o uso de todo o 

conjunto de desenvolvimento estão contidos na Tabela 5. 
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Tabela 2 – Resultados percentuais da Rede Neural (média ± desvio-padrão) utilizando a 
Abordagem 1 de seleção 

 

Treino Teste 

Nt SPmax PD PF PD PF 

20.000 99,99 ± 0,02 99,99 ± 0,01 0,00 ± 0,04 94,19 ± 20,73 1,13 ± 9,57 

40.000 99,99 ± 0,02 99,99 ± 0,02 0,00 ± 0,02 93,76 ± 22,58 1,19 ± 10,28 

60.000 99,99 ± 0,19 99,99 ± 0,34 0,01 ± 0,17 93,36 ± 22,82 1,22 ± 10,21 

80.000 99,99 ± 0,31 99,99 ± 0,52 0,00 ± 0,31 93,34 ± 23,85 1,28 ± 10,85 

100.000 99,94 ± 1,23 99,95 ± 1,22 0,06 ± 1,75 94,05 ± 21,94 1,48 ± 11,52 

120.000 99,84 ± 1,93 99,83 ± 2,27 0,11 ± 2,35 94,00 ± 21,24 1,75 ± 12,29 

140.000 99,64 ± 3,41 99,68 ± 2,85 0,31 ± 4,50 95,17 ± 18,28 1,84 ± 12,42 

160.000 99,30 ± 4,74 99,29 ± 4,63 0,51 ± 5,78 96,25 ± 15,44 2,11 ± 13,23 

180.000 98,92 ± 6,21 99,05 ± 5,03 0,90 ± 8,01 97,21 ± 12,21 2,24 ± 13,39 

 

 

 

Tabela 3 – Resultados percentuais da Rede Neural (média ± desvio-padrão) utilizando a 
Abordagem 2 de seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treino Teste 

Nt SPmax PD PF PD PF 

20.000 96,14 ± 12,33 96,81 ± 8,55 3,26 ± 15,78 98,36 ± 3,05 5,28 ± 19,09 

40.000 96,37 ± 11,08 96,65 ± 8,96 2,92 ± 14,36 97,90 ± 4,12 3,35 ± 15,12 

60.000 96,17 ± 11,28 96,53 ± 8,61 3,16 ± 15,10 98,08 ± 5,00 2,41 ± 12,36 

80.000 96,37 ± 10,75 96,67 ± 8,85 2,99 ± 14,26 98,18 ± 5,77 2,13 ± 10,65 

100.000 96,71 ± 10,69 97,18 ± 8,28 2,82 ± 14,06 98,22 ± 6,14 1,47 ± 8,60 

120.000 97,08 ± 9,87 97,37 ± 8,15 2,43 ± 12,95 98,21 ± 6,60 1,22 ± 7,43 

140.000 97,31 ± 9,47 97,67 ± 7,81 2,33 ± 12,46 98,19 ± 6,84 0,87 ± 5,92 

160.000 97,51 ± 9,20 97,51 ± 9,20 2,16 ± 11,77 97,98 ± 7,87 0,92 ± 5,38 
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Tabela 4 – Resultados percentuais da Rede Neural (média ± desvio-padrão) utilizando a 
Abordagem 3 de seleção 

 

 

 

  

Tabela 5 – Resultados percentuais da Rede Neural (média ± desvio-padrão) utilizando 
todo o conjunto de desenvolvimento da CP 

 

Treino Teste 

Nt SPmax PD PF PD PF 

200.000 98,01 ± 8,22 98,32 ± 6,82 1,76 ± 10,61 98,23 ± 7,37 1,70 ± 10,80 

 

 Por meio de uma observação dos resultados gerados pelas Tabelas 2, 3 e 4 e 

realizando um estudo comparativo com os resultados da Tabela 5, dando maior enfoque 

aos resultados do conjunto de teste, alguns pontos podem ser levantados: (i) O uso do 

método de seleção de dados mostrou resultados com valores próximos entre os resultados 

gerados com o conjunto de dados completo e os conjuntos de dados reduzidos pelas 

Abordagens de seleção; (ii) A abordagem 1 apresentou os melhores valores de PF para a 

maioria dos conjuntos reduzidos, entretanto, os valores de PD foram os mais baixos dentre 

as 3 abordagens; (iii) As abordagens 2 e 3 apresentaram valores superiores para detecção, 

contudo, os valores de falso-alarme foram superiores aos valores obtidos pela Abordagem 

1, embora, para alguns casos, tal diferença seja pequena; (iv) Para alguns valores de Nt, a 

Abordagem 2 apresentou superioridade em ambas as medidas no conjunto teste, todavia, 

tal diferença não se mostrou significativa para apontar a mesma como a melhor 

abordagem de seleção.  

Treino Teste 

Nt pp SPmax PD PF PD PF 

80.000 0.9 98,99 ± 5,97 99,13 ± 6,47 0,86 ± 6,70 98,85 ± 6,62 2,78 ± 14,25 

80.000 0.8 98,52 ± 7,27 98,76 ± 6,64 1,29 ± 8,79 99,00 ± 5,33 2,97 ± 14,54 

80.000 0.7 98,08 ± 8,17 98,31 ± 7,59 1,61 ± 9,76 98,87 ± 5,15 2,83 ± 14,01 

80.000 0.6 97,79 ± 8,78 97,89 ± 8,19 1,67 ± 10,35 98,79 ± 5,04 2,68 ± 13,59 

120.000 0.9 98,79 ± 6,22 98,91 ± 6,69 1,04 ± 7,32 98,67 ± 6,84 3,05 ± 14,87 

120.000 0.8 98,33 ± 7,69 98,60 ± 7,09 1,47 ± 9,55 98,68 ± 6,09 2,89 ± 14,32 

120.000 0.7 98,11 ± 7,95 98,30 ± 6,97 1,57 ± 10,08 98,66 ± 6,02 2,63 ± 13,57 

120.000 0.6 97,88 ± 8,48 98,16 ± 7,25 1,82 ± 10,79 97,96 ± 7,58 3,53 ± 15,22 

160.000 0.9 98,45 ± 6,99 98,52 ± 7,36 1,24 ± 8,29 98,31 ± 7,58 3,10 ± 14,93 

160.000 0.8 98,24 ± 7,83 98,36 ± 7,53 1,39 ± 9,21 98,46 ± 6,92 2,91 ± 14,44 

160.000 0.7 98,11 ± 7,85 98,29 ± 7,21 1,57 ± 9,89 98,44 ± 6,70 2,64 ± 13,53 

160.000 0.6 97,88 ± 8,67 98,29 ± 6,86 1,92 ± 11,37 98,24 ± 6,97 2,37 ± 12,60 
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 Também cabe ressaltar os resultados gerados pelos gráficos de dispersão e 

histogramas, estes mostraram uma grande dispersão entre os dados nas baixas e altas 

distâncias. Em uma primeira análise, pode ser sugerida uma presença de outliers no 

conjunto de dados, entretanto, abordagens de seleção de dados contendo dados mais 

distantes da CP apresentaram melhorias nos resultados de detecção (caso das Abordagens 

2 e 3). Contudo, tal discrepância pode influenciar nos percentuais de incertezas (desvios-

padrão) dos resultados, sobretudo para os valores de falso-alarme. Tal situação sugere 

uma análise mais aprofundada acerca do formato das abordagens de seleção, como análise 

de agrupamentos baseados nos segmentos das CP. Desta forma, novas abordagens de 

seleção podem ser investigadas objetivando melhorar os resultados do processo de 

seleção de dados. 

 Vale salientar também a respeito do tempo de processamento dos dados em 

relação ao uso do método de seleção. O uso da seleção, em todas as suas abordagens, 

apresentou redução no tempo de processamento dos dados para o treinamento das Redes 

Neurais. Para efeitos de comparação, tomando um valor de Nt = 120.000 eventos, para a 

Abordagem 1 a redução no tempo de processamento em relação ao processamento 

utilizando todo o conjunto de desenvolvimento foi de 60%, para a Abordagem 2, o valor 

obtido atingiu 33% e, para a Abordagem 3, de 37%. Este cenário também ressalta o 

comparativo anteriormente feito sobre o desempenho das abordagens de seleção sobre os 

resultados das Redes Neurais. Onde seriam necessários estudos mais aprofundados sobre 

a seleção de dados para definir uma abordagem de seleção para um processamento online 

dos dados. Dado que cada abordagem apresentou vantagens e limitações perante uma 

análise comparativa entre si. Contudo, as análises realizadas apresentaram resultados 

promissores para a seleção de dados via CP, uma vez que foram obtidas reduções nos 

tempos de processamento das Redes Neurais sem perda da capacidade de generalização 

do modelo. 

4. Conclusões 

 O presente trabalho teve como objetivo a redução de tempo de processamento de 

Redes Neurais por meio de seleção de dados utilizando Curvas Principais. Foi realizado 

um estudo utilizando uma base real de dados do sistema de filtragem online do ATLAS. 

Os resultados preliminares apresentaram potencial uso do método em futura 

implementação do modelo de seleção de dados em operação online.  

 O método manteve a capacidade de generalização das Redes Neurais com redução 

de tempo de processamento em ambas as abordagens de seleção propostas, mostrando a 

capacidade das CP em selecionar eventos em grandes conjuntos de dados. Como 

próximos passos, tem-se o objetivo de explorar os agrupamentos gerados pelos segmentos 

das CP de modo a refinar o método de seleção. Além disto, há também as análises de 

tendências, de modo a verificar se as Redes Neurais treinadas com conjuntos reduzidos 

pelo método implicam, ou não, em tendências no procedimento de filtragem online. Desta 

forma podendo contribuir com a redução da carga de processamento, ou seja, o custo 

computacional em ambientes de big-data. 
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      O tamanho do corpo do parasitoide tem sido usado como um indicador de fitness e 

sua capacidade de parasitar hospedeiros no campo. Parasitoides grandes são mais 

fecundos, longevos e possuem maior capacidade de dispersão. Essas características fazem 

deles melhores controladores biológicos, entretanto, algumas divergências foram 

encontradas em estudos que usaram diferentes partes do corpo para avaliá-los. Estudos 

que avaliaram o tamanho das asas encontraram que quanto maior o parasitoide mais 

eficiente ele é na localização do hospedeiro. Por outro lado, estudos que avaliaram as 

tíbias encontraram que, entre os parasitoides grandes, parasitoides extremamente grandes 

são menos eficientes, e que parasitoides pequenos são mais eficientes que parasitoides de 

tamanho intermediário. Este trabalho utilizou parasitoides criados no Laboratório de 

Ecotoxicologia do Departamento de Entomologia da Universidade Federal de Lavras, dos 

quais as tíbias e asas foram medias com o auxílio de microscópio estereoscópio. 

Investigamos a relação de tamanho entre diferentes partes do corpo do parasitoide de ovos 

Trichogramma pretiosum Riley (Himenóptera: Trichogrammatidae) e usamos alometria 

para analisar grupos de parasitoides pequenos e grandes. Além disso, análise 

discriminante foi usada para avaliar se a classificação por tamanho dos insetos medindo 

diferentes partes do corpo poderia alterar a composição dos grupos selecionados. 

Encontramos que o tamanho das tíbias varia de 0,09 – 0,144 mm e das asas de 0,133 – 

0,198 mm. O coeficiente alométrico muda de positivo para negativo ao usar a tíbia ou 

asa, respectivamente. Observamos que não há diferença entre os grupos de indivíduos 

pequenos e indivíduos grandes quando somente uma parte do corpo foi utilizada para 

classificá-los. Concluímos que: usar diferentes partes do corpo para estimar o tamanho de 

T. pretiosum pode ser enganoso; a total distinção entre indivíduos grandes e pequenos 

somente é possível quando utilizadas ambas as asas e tíbias do inseto e; é necessário 

cuidado ao definir categorias de insetos pequenos e grandes. 
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 Microalgas, como Desmodesmus sp. e Neodesmus sp. são microrganismos que 

realizam fotossíntese e, podem ser utilizadas como matéria-prima para vários 

bioprodutos, como biocombustíveis e rações (Bhattacharya e Goswami, 2020), 

apresentando grande potencial de aplicação biotecnológica. Objetivou-se avaliar a 

produção da biomassa da Desmodesmus sp. e Neodesmus sp. utilizando fertilizante 

agrícola como meio de cultivo. Foram testados três tipos de meios de cultivo, sendo um 

de grau analítico, blue-green algae medium 11 (BG-11) (Ilavarasi et al., 2011) e 

fertilizante agrícola da Forth® plantio, suplementado com nitrato de amônia e cloreto de 

potássio, utilizando dois métodos de separação (Decantação e Filtração), totalizando 

assim, três tratamentos para cada microalga, com três repetições cada em delineamento 

inteiramente casualizado. O cultivo foi realizado durante 15 dias, sendo que, a cada 3 

dias foi realizada a determinação da população Ao final, a biomassa foi coletada e seca 

sob circulação de ar forçada à ± 60°C e pesada. Com os dados de biomassa seca, foram 

calculados a quantidade de meio necessária para produzir 1 kg de biomassa seca, que foi 

multiplicada pelo custo por litro de meio. A maior população e produção de biomassa 

seca das microalgas ocorreram ao serem cultivadas com BG-11, porém, não diferiram 

dos resultados obtidos no cultivo com o fertilizante utilizando decantação. O uso do 

fertilizante agrícola reduziu o custo na produção de 1 kg de biomassa seca de 

Neodesmus sp. (32,6%) e Desmodesmus sp. (31,8%). Portanto, o uso de fertilizante 

agrícola torna o cultivo e produção de biomassa microalga mais econômico e, acessível, 

uma vez que, fertilizantes agrícolas são obtidos e encontrados facilmente, em 

comparação aos componentes de graus analíticos, como a formulação do BG-11. 

Bhattacharya, M. e Goswami, S. Microalgae – A green multi-product biorefinery for 

future industrial prospects. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, p. 

101580, 2020. 

Ilavarasi, A. et al. Optimization of various growth media to freshwater microalgae for 

biomass production. Biotechnology, v. 10, n. 6, p. 540-545, 2011.  
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 A otite é uma enfermidade que representa cerca de 15 a 20 por cento da casuística na 

clínica de pequenos animais, podendo apresentar diversas etiologias, como traumas, corpos 

estranhos, parasitas, bactérias e fungos. Dentre os parasitas destaca-se a sarna otodécica, no 

grupo das bactérias as de maior importância são Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa e Proteus sp, e nos fungos têm destaque a Malassezia sp e a 

Candida sp. O diagnóstico é obtido através de anamnese, exame físico e exames 

complementares, como suabe de ouvido para cultura e avaliação microscópica. O protocolo 

de tratamento para otite externa é baseado em limpeza do pavilhão auditivo com 

ceruminolítico e aplicação tópica de medicação antimicrobiana. Em caso de otite provocada 

por sarna ou otites média e interna o tratamento é feito também com medicação oral, sendo 

usado ivermectina ou antimicrobianos, respectivamente. Os principais antimicrobianos 

usados são antibióticos dos grupos dos aminoglicosídeos, quinolonas, polimixina B e 

cloranfenicol,  e de antifúngico é o cetoconazol. Porém, devido ao uso indiscriminado ou até 

falho dos antimicrobianos ocorre um processo conhecido como resistência microbiana, no 

qual os microrganismos que não sofrem ação do medicamento sobrevivem, originando uma 

nova geração de agentes, os quais são capazes de resistir ao tratamento. Por ser um processo 

que ocorre de maneira acelerada em relação ao desenvolvimento de novos medicamentos, 

torna-se preocupante e requer, portanto, a busca por métodos alternativos de tratamento. Um 

deles é o uso de óleos essenciais como agentes antimicrobianos. Os óleos essenciais são 

produtos extraídos das mais diversas partes de plantas, como folhas, caules e sementes, que 

apresentam princípios ativos com diversas propriedades, dentre elas, propriedades 

terapêuticas e que, por conta de sua alta complexidade, retarda a ação da resistência, sendo 

alguns deles o óleo de capim limão, tomilho, canela-cássia e cravo da Índia. 

 

PERINI,S. ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS FRENTE A 

Staphylococcus aureus E Streptococcus agalactiae ISOLADOS DE MASTITE. 201  
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Abstract: ]The study of the area of Power Quality (PQ) has grown recently. The increasing use of
high power converters and of nonlinear loads cause changes in the electrical signal (current and
voltage), which are often called disturbances. This work presents a system to detect disturbances
of PQ based on a neural NARX model (Nonlinear Autoregressive with eXogenous inputs). From
the application of a notch filter on the voltage signal, the neural network estimates the signal
value one step ahead and, through the residue analysis of this model, the voltage sags and swells
are detected. The system was tested on simulations of two classes of disturbances, with different
signal-to-noise ratios and variations of the fundamental frequency, showing a very high detection
accuracy using few samples of the event (40 samples) and not exceeding 1/4 cycle (256 samples)
for detecting disturbances.

Resumo: O estudo da área de Qualidade de Energia Elétrica (QEE) tem crescido em relevância
nos últimos anos. Com o aumento do números de equipamentos elétricos de alta potência bem
como as cargas não lineares na rede, as perturbações no sinal elétrico (corrente e tensão),
chamadas de distúrbios, também se tornaram mais frequentes. Este trabalho apresenta um
sistema para detecção de distúrbios de qualidade da energia elétrica (QEE) baseado em
redes neurais NARX (Nonlinear Autoregressive with eXogenous inputs). Utilizando um filtro
sintonizado na frequência fundamental do sinal de tensão, a rede neural estima o valor do sinal
com um passo à frente e, por meio da análise do erro residual deste modelo, os afundamentos e
elevações de tensão são detectados. Os testes com estas duas classes de distúrbios, consideraram
diferentes relações de sinal-rúıdo, bem como variações na frequência fundamental, apresentando
boa acurácia a partir de 40 amostras de sinal e não ultrapassando 1/4 de ciclo (64 amostras)
para detecção dos distúrbios.

Keywords: Power Quality, NARX neural networks, Detection, Electrical Disturbance.

Palavras-chaves: Qualidade de Energia, Modelos NARX neurais, Detecção, Distúrbios
Elétricos.

]

1. INTRODUÇÃO

A Qualidade da Energia Elétrica (QEE), ou Power Quality (PQ), compreende as variações que provocam
desequiĺıbrio no sinal de tensão e corrente oriundas do mal funcionamento da rede elétrica (Ghosh and Ledwich, 2012).
A década de 90, marcou o ińıcio do estudo desses fenômenos, peŕıodo que evidenciou o aumento exponencial de cargas
não lineares sendo introduzidas nas malhas elétricas, como o estudo de (Ward et al., 1990) e as normas (IEEE Standards
Board, 1995) e (IEC TR 61000-2-1, 1990), descrevendo de forma clara os distúrbios elétricos que afetavam a QEE, como
as elevações (swells) e afundamentos (sags) de tensão, harmônicos, inter-harmônicos, interrupções, transientes, notches
e suas combinações (Barbosa and Ferreira, 2013).

Esses distúrbios em QEE podem ser causados por fontes chaveadas, pelo excesso de equipamentos interconectados
na rede, pelo chaveamento de bancos de capacitores, por curtos circuitos, por operação má operação da rede, por
fontes de geração distribúıda, por descargas atmosféricas, dentre várias outras causas (Ribeiro et al., 2018) e como
consequência, diversos problemas podem ocorrer na rede, como a inoperância de equipamentos elétricos, a queima de
diversos tipos de eletrônicos, a perda do conjugado de motores, o decaimento do fator de potência, o aquecimento de
condutores, a perda de energia e a queima precoce de fuśıveis e computadores (Bollen and Gu, 2006).
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Para a solução dos problemas de QEE, as redes inteligentes em sistemas de distribuição, nominadas de Smart
Grids, são apontadas como uma boa opção (Brown, 2008). Isso ocorre graças ao poder das ferramentas de inteligência
computacional (IC), integráveis em Smart Grids, que possuem a capacidade de detectar os distúrbios elétricos.
A detecção deve ser realizada por meio de sistemas de baixa complexidade computacional, permitindo assim o
monitoramento em tempo real para aplicações de compensação e proteção (Ribeiro et al., 2018).

Normalmente, esses sistemas possuem como etapas a extração de parâmetros e a aplicação de um algoritmo que
realize a detecção baseada nos parâmetros extráıdos. A extração de parâmetros consiste na transformação dos dados
(normalmente janelas de dados) para um novo espaço onde as diferenças entre os distúrbios e os sinais nominais
ficam destacadas. Estas caracteŕısticas, ou parte delas, são então utilizadas em um sistema de detecção. Seguindo essa
abordagem, vários sistemas de detecção de distúrbios têm sido propostos (Ribeiro et al., 2018). Dentre eles destacam-se
aqueles com diferentes ferramentas para extração de caracteŕısticas, como a Transformada de Wavelets (Thirumala
et al., 2018), as Estat́ısticas de Ordem Superior (Barbosa and Ferreira, 2013), a Análise de Componentes Independentes
(Nagata et al., 2018), e aqueles com diferentes técnicas de detecção, baseados principalmente em Máquinas de Vetor

de Suporte (SVM) (Thirumala et al., 2018), Árvores de Decisão (Achlerkar et al., 2018; Barbosa and Ferreira, 2013),
Classificadores Bayesianos (Barbosa and Ferreira, 2013; Ribeiro et al., 2018) e Redes Neurais Artificiais (Kamble and
Dupare, 2014). Uma boa revisão de métodos de detecção de eventos de QEE pode ser encontrada em (Mahela et al.,
2015).

Nos métodos de detecção encontrados na literatura, é comum a análise de uma janela de dados para que a detecção
ou não do distúrbio seja realizada. Por exemplo, (Mendes et al., 2017) conseguiram detectar distúrbios utilizando ciclos
completos de 256 amostras, por meio da análise multidimensional dos dados e com baixo custo computacional. Da
mesma forma, (Barbosa and Ferreira, 2013) e (Ribeiro et al., 2018) utilizaram 4 ciclos de 256 amostras para detectar
e classificar distúrbios. No entanto, é desejável que um sistema de detecção perceba a alteração na QEE assim que um
distúrbio ocorra, para que medidas que mitiguem seus efeitos sejam aplicadas o quanto antes.

Assim, esta pesquisa propõe um detector baseado em redes neurais NARX (Nonlinear Autoregressive with
eXogeneous input) feedforward, que permite a detecção muito rápida em até 1/4 de ciclo do sinal (64 amostras) e
com boa acurácia, para distúrbios das classes de afundamentos e elevações de tensão. Para isso, a entrada do modelo
neural é obtida por meio de um filtro sintonizado de parâmetros fixos (recuperação da própria componente fundamental
quando não houver variação da frequência da mesma) e a sáıda é o sinal de tensão monitorado da rede elétrica. A
partir da análise dos reśıduos desse modelo, a detecção ou não de um distúrbio é realizada. Em relação aos distúrbios,
testes foram implementados de forma a verificar a eficácia do método com diferentes ńıveis de sinal-rúıdo e variações
da frequência fundamental.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Distúrbios em Qualidade de Energia

Os distúrbios em QEE podem ser identificados no sinal discreto da tensão de N elementos não sobrepostos.
Conforme o modelagem adaptada de (Ribeiro and Pereira, 2007), o sinal de tensão v(n) de n-ésimas amostras de
N , onde n = 0, . . . , N−1, contém a componente fundamental f(n), os fenômenos transitórios t(n) (nos quais se incluem
os afundamentos e elevações de tensão) e um rúıdo independente, chamado r(n). Este por sua vez é distribúıdo de forma
homogênea ao longo do sinal. A série temporal v(n) com as componentes do sinal de tensão é representada por:

v (n) = f (n) + t (n) + r (n) . (1)

A componente fundamental f(n) é dada por,

f(n) = A0 (n) cos

[
2π
f0(n)

fs
n+ θ0(n)

]
(2)

em que A0(n) corresponde a amplitude do sinal, f0(n) é a frequência fundamental e θ0(n) representa a fase da
componente fundamental. O componente t(n) na Eq. 1, refere-se aos distúrbios transientes, representado pela soma
dos eventos impulsivos, oscilatórios e notches, conforme a equação:

t(n) = timp(n) + tnot(n) + tosc(n). (3)

As equações 4, 5 e 6 representam os modelos matemáticos de cada tipo de evento transitório:

timp(n) =

Nimp∑

i=1

timp,i(n), (4)

tosc(n) =

Nosc∑

i=1

Aosc,i(n) × exp[−αosc,i(n− nosc,i)], (5)

tnot(n) =

Nnot∑

i=1

tnot,i(n). (6)

Dentre as classes eventos transitórios, conforme a modelagem adaptada de (Ribeiro and Pereira, 2007), se encontram
os distúrbios spike, notch, e por fim, os eventos abordados neste trabalho, que são os sags (afundamentos) e os swells
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Tabela 1. Tabela com classificação de distúrbios.

Categoria Duração/Freq Amplitude
- tensão(pu)

1 VT.Curta Duração
1.1 Instantânea - -
Afundamento tens. 0,5-30 ciclos 0,1–0,9pu
Elevação de tensão 0,5-30 ciclos 1,1–1,8pu
1.2 Momentânea - -
Afundamento tens. 30ciclos -3s 0,1–0,9pu
Elevação de tensão 30ciclos-3s 1,1–1,4pu
1.3 Temporária - -
Afundamento tens. 3s-1min 0,1–0,9pu
Elevação de tensão 3s-1min 1,1–1,2pu
2 VT.Longa Duração
2.2Subtensão Sust. >1 min 0,8–0,9pu
2.3Sobretensão Sust. >1 min 1,1–1,2pu

3 DISTORÇÃO/ONDA -
3.5 Rúıdo reg.perm. 0–1%

Fonte: (IEEE Standards Board, 1995)

(elevações). Além destes, a classe dos flickers (flutuações de tensão) podem podem conter sags e swells. A classificação
dos transitórios pode ser feita conforme o tempo de ocorrência, sendo considerados de curta ou longa duração. As
terminologias e classificações de cada evento foram organizadas na tabela 1 normatizada pelo (IEEE Standards Board,
1995).

3. MÉTODO PROPOSTO

De forma a detectar a presença de distúrbios no sinal de tensão, a metodologia apresentada na figura 1 é proposta
neste trabalho. As etapas desenvolvidas são apresentadas a seguir.

Figura 1. Método de detecção de distúrbios proposto.

3.1 Filtro sintonizado na frequência fundamental

O sinal de tensão v(n) foi pré-processado por meio de um filtro sintonizado na frequência fundamental (do inglês
notch filter) e decomposto de acordo com as componentes presentes no sinal. A frequência de corte do filtro foi definida
como f0 = 60Hz. Dessa forma, v(n) é decomposto em duas variáveis: ii componente fundamental f(n) e ii. os eventuais
transitórios e rúıdo. O filtro utilizado é do tipo IIR (resposta ao impulso infinita) de segunda ordem, pois conforme
(Mitra and Kuo, 2006) este tipo de filtro possui um baixo custo computacional e também uma boa seletividade. A
transformada Z deste filtro é representada por:

H(z) =
1 + az−1 + z−2

1 + ρaz−1 + ρ2z−2
, (7)

em que a = −2 cos ω0, e fator notch ρ igual a 0,97.

3.2 Detector NARX Neural

Os modelos NARX neurais são Redes Neurais Artificiais preditivas com capacidade de regressão não linear. Segundo
(Siegelmann et al., 1997), os modelos NARX neurais se constituem de uma rede perceptron multicamadas (MLP),
representada por uma função não-linear f, conforme a seguinte equação:

y(k) = f [u(k − 1), ..., u(k − nu), y(k − 1), ..., y(k − ny)], (8)
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em que u(k−nu) corresponde a entrada com n-ésimos atrasos e y(k−ny) indicam os n-ésimos atrasos ou estados passados
do sinal de sáıda y, sendo nu e ny os maiores atrasos respectivos. A figura 2 apresenta a estrutura utilizada da rede,
feedforward com uma única camada escondida (neurônios escondidos com função de ativação do tipo tangente hiperbólica
e neurônio de sáıda linear), onde o número de atrasos da entrada e sáıda e o número de neurônios escondidos serão
avaliados na próxima seção. Para a avaliação do desempenho do modelo neural foi utilizado o Erro Médio Quadrático
(MSE), descrito por:

MSE =
1

N

N∑

i=1

(y(i) − ŷ(i))2 (9)

no qual o erro (MSE) do estimador corresponde à média do quadrado do valor do sinal de tensão monitorado y subtráıdo
pelo valor estimado pela rede NARX um passo à frente, ŷ. A partir da análise do valor do erro de predição um passo à
frente da rede, quando este ultrapassar um limiar, é considerada a ocorrência de um distúrbio, uma vez que o treinamento
da rede é realizado com dados de tensão nominais apenas, ou seja, sem a presença de distúrbios.

Figura 2. Rede Neural NARX utilizada como detector de distúrbios.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 10.000 eventos foram gerados para o caso da rede elétrica não possuir distúrbios (classe de sinais
nominais de tensão), de forma a treinar a Rede Neural NARX. Todos os sinais foram gerados com uma frequência
de amostragem igual a 15.360 Hz. A frequência da componente fundamental foi definida de forma aleatória para cada
evento no intervalo de 58 Hz a 62Hz. Apesar da frequência da fundamental poder variar para cada sinal no banco
de dados gerado, o filtro sintonizado foi projetado de forma fixa para atenuação da frequência 60 Hz, o que torna a
simulação mais reaĺıstica por considerar uma variação não estimada na frequência da rede. Neste caso, os sinais foram
gerados com um rúıdo branco Gaussiano aditivo a SNRs (Signal-to-noise ratio) de 50 dB. A partir da implementação
do método de validação cruzada do tipo k-fold, com k = 10, 10 redes foram treinadas de forma a estimar o próximo
valor do sinal da tensão, baseando em valores anteriores da componente fundamental extráıda pelo filtro sintonizado e
do próprio sinal de tensão. O número de atrasos utilizados foram 3 ou 7 para fins de comparação da influência dessa
escolha nos resultados. Além disso, o número de neurônios escondidos das redes variou de 3 a 30. Para treinamento das
redes foi utilizado backpropagation com algoritmo de otimização de Levenberg-Marquardt com regularização Bayesiana
e 2.000 épocas de treino. A partir do treino das 10 redes NARX foi constrúıdo um ensemble composto por todas em
que o erro final do detector é obtido a partir média da sáıda de todas as redes. Assim, é realizada a análise do reśıduo
do ensemble, sendo que um distúrbio é detectado no instante em que o erro da rede é maior do que duas vezes e meia
o desvio padrão do erro da mesma em eventos de sinais nominais de tensão. O detector proposto neste trabalho foi
avaliado em dois diferentes tipos de distúrbios em sinais sintéticos de tensão, além do próprio sinal nominal, quais
sejam: elevação (swell) e afundamento (sag) de tensão. As mesmas caracteŕısticas de frequência fundamental e de
amostragem dos sinais nominais apresentadas anteriormente são aplicadas aqui. Os sinais foram gerados com um rúıdo
branco Gaussiano aditivo a SNRs de 40 dB, 50 dB, 60 dB e 70dB, em um total de 1.000 eventos para cada tipo de
sinal em cada SNR. De acordo com (Tomic et al., 2007) sinais reais normalmente possuem SNR na faixa de 50 a 70
dB. Importante observar que, apesar das redes serem treinadas com eventos nominais a SNR de 50dB, essas mesmas
redes serão avaliadas em diferentes SNRs de forma a testar sua robustez ao rúıdo. Portanto, os resultados podem ser
separados em duas etapas:

• análise de desempenho das redes NARX neurais onde é verificada as influências do número de atrasos e da escolha
do número de neurônios escondidos no erro de predição em sinais nominais;

• validação do detector na presença de sinais com os distúrbios em diferentes SNRs.
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(a)

(b)

Figura 3. Erro médio quadrático obtido na execução do k-fold, em que as barras representam o desvio padrão, das 10
redes estimadas em (a) dados de treinamento e (b) dados de validação. Linhas cont́ınuas em preto representam

redes com 3 atrasos e linhas tracejadas em vermelho representam redes com 7 atrasos.

4.1 Treinamento do Detector NARX Neural

A figura 3 apresenta o erro médio quadrático de treino e validação do detector NARX durante o processo de
validação cruzada de 10 folds. São apresentados valores de erro de acordo com o número de atrasos das entradas da
rede (3 ou 7) e com a variação do número de neurônios escondidos (3, 5, 10, 15, 20 e 30). Como pode ser observado,
principalmente em dados de treino, o aumento do número de atrasos reduziu o erro médio das redes, justificando assim
esse aumento no número de entradas da rede, de seis para catorze. Com relação ao número de neurônios escondidos, a
partir de 10 neurônios não foi constatada melhoria significativa no desempenho das redes que justificasse esse aumento
na sua complexidade. Assim, a configuração escolhida para rede foi de 14 entradas (7 atrasos para cada tipo de entrada
- fundamental extráıda e parte auto-regressiva), com 10 neurônios escondidos. Essas serão as redes que farão parte do
ensemble validado na próxima seção.

4.2 Validação do Detector NARX Neural

A partir dos eventos gerados com ou sem distúrbio em diferentes valores de SNR, o detector (ensemble) definido na
seção anterior foi validado. As tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam os acertos de classificação obtidos para cada tipo de evento.
Como o objetivo é implementar um sistema que detecte o distúrbio de forma mais rápida posśıvel, foi realizada uma
análise da porcentagem de acerto à medida que as amostras do evento são processadas pelo detector. Por exemplo, na
tabela 4, quando ocorre um distúrbio do tipo sag, na segunda amostra de ocorrência desse distúrbio são detectados 90%
desses eventos. Aplicando o detector proposto na segunda amostra desses eventos, dos 10% que não foram detectados,
5% passaram a ser detectados, somando 95% de acertos até a segunda amostra do evento e assim por diante, até a sexta
amostra. Ao analisar essas tabelas é posśıvel inferir que o sistema proposto detecta com maior acurácia os distúrbios sag,
com as maiores taxas de acerto ocorrendo em ńıveis de rúıdo menores, de 60 dB e 70 dB, onde ocorrem acertos de até
92,5% até a sexta amostra, comprovando a capacidade rápida rápida de detecção do método proposto para esta classe.
Ademais, no caso dos distúrbios da classe swell, nos SNRs iguais a 50dB, 60dB e 70dB, os resultados foram inferiores em
relação ao sag, com assertividade até a sexta amostra chegando até meados 57,5% em rúıdo 50 dB e 62,5% em 70 dB.
Em rúıdos mais altos, por volta dos 40 dB (incomuns devido aos padrões de qualidade de energia atuais), nenhum dos
detectores conseguiram operar corretamente, com os acertos próximos a 52,5% para o sag e 10% para o swell nas sextas
amostras. Conforme a figura 4, o sinal muito ruidoso, próximo a 40 dB sofreu uma viśıvel distorção devido ao alto ı́ndice
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Figura 4. Frequência Fundamental distorcida em altos ńıveis de rúıdo, próximos a 40 dB

de rúıdo naturalmente dificultando a operação do detector. Devido ao baixo desempenho do detector em eventos sag

Distúrbio 1 2 3 4 5 6

Nenhum 98,8 – – – – –

Sag 25 35 40 42,5 45 52,5

Swell 2,5 2,5 2,5 5 7,5 10

Tabela 2. Acerto em porcentagem do comitê de 10 detectores de acordo com o número de
amostras de ocorrência do distúrbio para SNR igual a 40dB.

Distúrbio 1 2 3 4 5 6

Nenhum 98,7 – – – – –

Sag 67,5 77,5 80 80 80 80

Swell 17,5 30 37,5 45 45 45

Tabela 3. Acerto em porcentagem do comitê de 10 detectores de acordo com o número de
amostras de ocorrência do distúrbio para SNR igual a 50dB.

Distúrbio 1 2 3 4 5 6

Nenhum 98,5 – – – – –

Sag 90 95 95 95 95 95

Swell 35 45 50 55 57,5 57,5

Tabela 4. Acerto em porcentagem do comitê de 10 detectores de acordo com o número de
amostras de ocorrência do distúrbio para SNR igual a 60dB.

Distúrbio 1 2 3 4 5 6

Nenhum 98,1 – – – – –

Sag 87,5 87,5 87,5 87,5 90 92,5

Swell 55,0 57,5 57,5 60 60 62,5

Tabela 5. Acerto em porcentagem do comitê de 10 detectores de acordo com o número de
amostras de ocorrência do distúrbio para SNR igual a 70dB.

e swell com altos ńıveis de rúıdo em seus respectivos sinais, foi realizada uma análise do acerto do mesmo à medida que
o número de amostras processadas aumentasse. Esse resultado é apresentado na figura 5. Como pode ser observado,
o ı́ndice de acerto é realmente baixo em ambos distúrbios nas primeiras amostra, mas, a partir da vigésima amostra,
todos os eventos com sag foram detectados, o mesmo ocorreu com eventos swell a partir da quadragésima amostra.
Considerando o ciclo do sinal (256 amostras), a detecção com sucesso dos eventos sag e swell, tornou-se interessante
por ter ocorrido em menos de 1/4 de ciclo (64 amostras), com o percentual de acertos atingindo os 100% em por volta
das 43 amostras.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposto um detector de distúrbios de qualidade de energia baseado em modelos NARX neurais.
A partir da análise de reśıduos de tais modelos foi posśıvel detectar os distúrbios sag e swell de uma forma muito
rápida, utilizando poucas amostras do sinal de tensão, sem ultrapassar 1/4 de ciclo do sinal. O sistema proposto foi
analisado em situações em que a frequência da componente fundamental do sinal variava dentro de um intervalo (58Hz -
62Hz) e com diferentes relações sinal-rúıdo (40dB, 50dB, 60dB e 70db). Os sags conseguiram resultados realmente muito
rápidos de até 6 amostras operando em sinais com rúıdo de 60 dB e 70 dB, se tornando interessantes em pesquisas para
detecção de faltas, que exigem esse tipo de rapidez. No caso das demais operações em altos ńıveis de rúıdo, os distúrbios
foram detectados de forma satisfatória próximos as 40 amostras, atingindo percentuais de 100% de acurácia, sendo
ainda considerada uma detecção rápida por ser necessário menos que um quarto do ciclo para detecção. Como trabalhos
futuros espera-se estudar outras configurações de redes como as redes recorrentes e desenvolver modelos NARX para a
classificação dos distúrbios.
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Figura 5. Acerto do detector em padrões com sag e swell em função do número de amostras desde o ińıcio da ocorrência
do distúrbio (SNR igual a 50dB).
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de Automática (DAT) da Universidade Federal de Lavras.

REFERÊNCIAS
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 A Hyptis suaveolens (L.) Poit é uma espécie medicinal popularmente utilizada 
no tratamento de infecções, reumatismo e dores de estômago. Estudos recentes apontam 
a presença de podofilotoxina na espécie, metabólito secundário utilizado como matéria-
prima na produção de derivados semissintéticos empregados como medicamentos para 
o tratamento do câncer. Uma das formas de estudar a influência do ambiente no 
acúmulo da podofilotoxina é por meio da suspensão de células. Para tal, é necessário a 
obtenção de calos friáveis. Neste contexto, objetivou-se avaliar a combinação de ANA e 
cinetina na indução de calos em raízes de plântulas de H. suaveolens micropropagadas. 
Raízes foram coletadas e inoculadas em frascos contendo 40 mL de meio de cultivo 
MS, com adição de 1 mg L-1 de cinetina combinados com 3 diferentes concentrações de 
ANA (0,5; 1,0 e 2,0 mg L-1), acrescido de um tratamento controle (sem reguladores de 
crescimento). Cada tratamento foi constituído de 5 repetições, sendo 2 frascos por 
repetição, os quais permaneceram por 30 dias, a 26 oC e ao abrigo da luz. Avaliou-se a 
matéria fresca (mg), morfologia e frequência de indução (%) dos calos. Não houve 
indução de calos no tratamento controle. A maior frequência foi observada na menor 
concentração de ANA (0,5 mg L-1), com 100% de indução. O uso de 1,0 e 2,0 mg L-1 de 
ANA proporcionaram em média 78 % de indução de calos. O uso de 1 mg L-1 de 
cinetina combinado com 2,0 mg L-1 de ANA apresentou os melhores resultados de 
matéria fresca (19,3 mg), seguidos pela combinação com 0,5 mg L-1 (16,5 mg) e 1,0 mg 
L-1 (13,5 mg). Todos os calos obtidos foram friáveis e de cor creme. Desta forma, é 
indicado o uso de 2,0 mg L-1 ANA e 1,0 mg L-1 cinetina para produção de calos friáveis. 
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 A pereira (Pyrus communis L.) é uma frutífera de clima temperado, portanto, 

necessita de um número adequado de horas de frio com temperaturas iguais ou 

inferiores a 7,2°C. A necessidade de acumular horas de frio está relacionada à quebra da 

dormência das gemas, e frutíferas temperadas cultivadas em regiões com invernos 

amenos podem apresentar atraso ou maior duração do período de floração e baixa 

brotação de gemas vegetativas e floríferas, acarretando em baixa produtividade, com 

frutos desuniformes e de baixa qualidade. A utilização de produtos indutores de 

brotação (cianamida hidrogenada) se torna necessário para a superação artificial da 

dormência. Sendo assim, o trabalho objetivou determinar os efeitos da aplicação de 

cianamida hidrogenada (Dormex®) na quebra de dormência das gemas, em pereiras 

conduzidas em região de inverno ameno. O experimento foi conduzido no setor de 

fruticultura da UFLA no período de agosto a dezembro de 2018. Foram marcados e 

pincelados com Dormex® nas doses 0, 1, 2, 3, 4, e 5%, cinco ramos/ dose, em 4 árvores 

da cultivar ‘Seleta’.  Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

variáveis significativas pelo teste F (P≤0,05) foram submetidas à análise de regressão 

para avaliar o efeito do aumento da concentração de cianamida hidrogenada sobre a 

frutificação efetiva da cultivar ‘Seleta’. Não houve diferença significativa entre as doses 

(F(5,15)=0,406;0,837), demonstrando que a cultivar não sofreu interferência da aplicação 

de cianamida hidrogenada para maior frutificação/produção de frutos nas condições de 

estudo. 

  

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG.

 

1007



Uso de sementes imaturas de soja para antecipar a colheita em 

programas de melhoramento 
 

Larissa Ferreira de Lima Mescouto1, Adriano Teodoro Bruzi 2, Carlos Eduardo 

Pulcinelli 1, Ewerton Lelys Resende 1, Afrânio Gabriel da Silva Godinho Santiago2, 

Mariane Cristina Bianchi 2 

1Departamento de Biologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 

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

Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brazil 
 larissa.mescouto@estudante.ufla.br, adrianobruzi@ufla.br, 

carlos.pulcinelli@ufla.br, elresendeagro@outlook.com, 

afranio.santiago@estudante.ufla.br, maricbianchi@gmail.com   

 

Palavras-chave: Colheita antecipada, Estádios fenológicos, Melhoramento de plantas. 

  Com a finalidade de antecipar a colheita e obtenção de linhagens de soja em 

programa de melhoramento, objetivou-se avaliar a emergência de plântulas de soja de 

sementes imaturas. Foram colhidas sementes nos estádios R6, R7 e R8 de 16 genótipos 

do experimento de VCU, provenientes de dois locais, Ijaci e Nazareno, MG- Brasil.  A 

semeadura foi em bandejas, com quatro repetições de 25 sementes por tratamento, 

mantidas em câmara de crescimento vegetal à temperatura de 25 °C. A porcentagem de 

emergência (PE) foi submetida à ANOVA com o auxílio do software SISVAR e as 

médias foram comparadas pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade. Não 

houve diferença estatística entre as médias dos locais, apresentando PE de 83,6% em 

Ijaci e 82,68% em Nazareno. Os estádios R7 e R8 foram estatisticamente iguais e 

superiores a R6, apresentando médias de 85,78%, 88,38% e 75,28%, respectivamente. 
Dos 16 genótipos, 11 deles apresentaram médias iguais e superiores estatisticamente dos 

demais, foram as linhagens 1, 2, 4, 5, 6, 27, 28, 33, 45 e as testemunhas M5917 e 

M5947. Do desdobramento dos genótipos nos diferentes estádios, as linhagens 2, 4, 33, 

45 e a testemunha M5947 se destacam pela estabilidade, pois foram estatisticamente 

iguais e superiores nos três estádios fenológicos. Apesar da menor PE no estádio R6, 

comparado aos demais estádios, este possui média alta possibilitando o avanço de 

gerações por meio da colheita antecipada no estádio R6, com ganho médio de 26 dias 

em cada geração. 
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   Os painéis aglomerados possuem forma eficiente em atender a grande demanda 

no setor moveleiro e na construção civil, evitando impactos ambientais e contribuindo 

para o melhor aproveitamento da matéria-prima. Esses painéis são fabricados a partir de 

partículas de madeira ou materiais de biomassa, como serragem ou resíduos, colando-os 

com adesivo sintético sob calor e pressão. A ureia-formaldeído (UF) é o adesivo mais 

consumido entre a classe desses painéis, porém é considerada a principal fonte para a 

emissão do formaldeído, causando malefícios para a saúde humana. Neste sentido, o 

objetivo desse trabalho foi produzir painéis aglomerados com adesivo à base de 

cardanol-formaldeído. Visto que o cardanol ao condensar com o formaldeído gera uma 

ligação forte, se tornando um adesivo promissor a fim diminuir a emissão de 

formaldeído. Os painéis produzidos na Unidade Experimental de Produção de Painéis 

de Madeira (UEPAM) localizado no Complexo Biomateriais da UFLA, foram do tipo 

MDP com dimensões de 25 cm x 25 cm x 1,5cm (comprimento, largura e espessura, 

respectivamente), densidade nominal de 0,75 g/cm e partículas de Pinus oocarpa. Para a 

análise das propriedades físicas do material lignocelulósico, foi avaliada a densidade 

básica descrita pela norma técnica NBR 11941 (ABNT, 2003) e a umidade na base seca, 

descrito pela NBR 14929 (ABNT, 2017). O valor médio encontrado para a densidade 

básica foi de 0,48 g/cm³, e para a umidade na base seca de 5,32 %. Logo, esses valores 

são considerados ideais, pois a baixa densidade da madeira está associada à porosidade, 

facilitando a penetração do adesivo.  E para a umidade, um baixo valor proporciona 

adequada cura do adesivo, penetração e colagem.   
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 Na área florestal, o infravermelho próximo vem sendo empregado na predição das 

peculiaridades mecânicas, físicas e químicas da madeira, além de avaliar a colagem de 

painéis MDF e estimar as mudanças provenientes da degradação natural. Diante disto, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a utilização do infravermelho próximo na obtenção de 

espectros quanto às propriedades da madeira da espécie Piptadenia suaveolens. Os dados 

foram obtidos no departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da Universidade 

Federal do Paraná. As amostras da madeira continham dimensões de 2,5 x 2,5 x 1,8 cm em 

formato de cubos, no total de 10 repetições, em que se realizaram cinco leituras por 

amostras para o plano radial e transversal. Os espectros foram coletados registrando o 

log(1/R) a cada 4 nm, comportando um intervalo com variação de 4.000 a 10.000 nm. O 

equipamento utilizado foi o Tensor 37 com resolução de 4 cm
-¹
 e Scan 64, sendo o modo de 

aquisição absorbância no programa OPUS – 65. Coletaram-se no total 100 espectros da 

espécie estudada, no qual, verificou-se a média dos mesmos, e seguidamente a comparação 

dos valores médios. Os picos espectrais da madeira de Piptadenia suaveolens apresentou 

uma breve modificação do plano radial para o plano transversal, em que a face transversal 

exibiu maiores valores de absorbância quando comparado com a face radial. Observou-se 

também que o aumento do comprimento de onda resultou na redução da absorbância de 

radiação. Desta forma, a espécie apresentou maior absorbância entre os espectros 3500 - 

5500 cm
-1

 com valores próximos a 0,67% na face radial e 0,78% na face transversal. Essa 

variação na refletância entre os planos da madeira também é vista na literatura, isso ocorre 

pela inserção dos feixes de luz nos espaços vazios suprimidos pelo lúmen das células. Desta 

maneira, a utilização do infravermelho próximo - NIR expôs potencialidade para 

determinar as propriedades da madeira através da mensuração não exatamente de um 

constituinte químico, mas pela interação da radiação com as ligações químicas dos 

componentes da madeira. 
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 A matéria orgânica do solo (MOS) é considerada um indicador primário da 

qualidade do solo com atuação crítica na produção de alimentos e no balanço de gases 

de efeito estufa. Portanto, o desenvolvimento de métodos de avaliação rápidos, 

ecológicos, econômicos e confiáveis é desejável. Objetivou-se predizer o teor de MOS, 

utilizando o sensor de cores Nix ProTM e o sensor de fluorescência de raios X portátil 

(pXRF). Além disso, foram avaliados tanto a eficiência das predições separadamente 

usando amostras de solo secas e úmidas quanto o efeito de inserir informações sobre os 

horizontes de coleta das amostras como dados auxiliares de entrada. Um total de 705 

amostras de solo, abrangendo os horizontes A (n = 298) e B (n = 407), foi coletado nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Todas as amostras 

foram analisadas em laboratório para determinação do teor de MOS e escaneadas pelo 

Nix ProTM e pXRF. Os dados quantitativos de cinco sistemas de cores e o conteúdo 

elementar total obtidos pelos sensores foram correlacionados com o teor de MOS e 

utilizados separadamente na geração de modelos de predição da MOS para solos secos e 

úmidos através de três algoritmos: stepwise multiple linear regression (SMLR), support 

vector machine com linear kernel (SVM) e random forest (RF), usando o programa R 

versão 3.6.2. Os modelos foram construídos com 70% das amostras e validados com os 

30% restantes. As avaliações dos modelos foram realizadas mediante R2, 

raiz do erro quadrático médio (RMSE) e desvio residual das predições (RPD). Os teores 

de MOS foram melhor correlacionados com os parâmetros: C - CIELCH (r = - 0,44), B 

- CIELAB (r = - 0,42) e C - CMYK (r = 0,43), bem como para os elementos: Ca (r = 

0,34), Mn (r = 0,32), S (r = 0,26) sob solo úmido. Em solos brasileiros, o modelo gerado 

com dados do pXRF forneceu o melhor resultado para a predição da MOS com valores 

de R² = 0,64, RMSE = 1,20% e RPD = 1,78, usando o algoritmo RF e informações de 

horizontes como dados de entrada auxiliares. Os melhores resultados de Nix ProTM não 

foram satisfatórios (R² = 0,50, RMSE = 1,40% e RPD = 1,53). Assim, os resultados 

obtidos pelo pXRF podem contribuir para a redução de custos e tempo necessários para 

a determinação do teor de MOS em uma ampla variedade de solos brasileiros. 
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A utilização de mudas produzidas por estacas para a espécie de café arábica tem sido cada 

vez mais almejada, pois traz a possibilidade de se ter mudas clonais a partir de híbridos, 

com características superiores às cultivares disponíveis no mercado, em um tempo menor 

de lançamento. Durante a fase da produção da mudas necessita do fornecimento de uma 

fonte de carboidratos, visto que a auxina demanda para a biossíntese de proteínas, além 

de prover energia para a formação das raízes. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o efeito de diferentes concentrações da calda de sacarose e a frequência de 

aplicação, nas estacas de Coffea arabica. O experimento foi realizado na Agência de 

Inovação do Café, do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras, 

em Lavras – MG. Foram utilizadas brotações de ramos ortotrópicos da cultivar “Mundo 

Novo”. Os segmentos caulinares foram seccionados de 5 a 7 cm cada estaca. As bases 

das estacas foram imersas em talco contendo o Ácido-IndolButírico (AIB) na 

concentração de 4.000 mg.kg-1, e então colocados em tubetes de 120 mL contendo 

substrato de areia e vermiculita (1:1) e osmocote na dose de 12,5 g.L-1. O experimento 

foi montado em estufa, irrigado pelo método de microaspersão, com telado de sombrite 

(50%). Foram testadas 4 doses de sacarose (0, 1, 3 e 5%), dissolvidas em água, e 4 

frequências de aplicação (7, 14, 21 e 28 dias).  Ao final do experimento (120 dias) foram 

avaliados a sobrevivência, folhas remanescentes, pares de folhas, vigor, altura, diâmetro 

e número de brotos, e o comprimento das raízes. Foi utilizado o delineamento em blocos 

casualizados com 3 blocos de 5 estacas por parcela. Realizou-se a análise de variância 

com teste F, utilizando o software SISVAR para as análises. Nenhuma das características 

avaliadas apresentou diferenças significativas pelo teste F a 5% de probabilidade, para as 

diferentes doses utilizadas, para a frequência de aplicação e para a interação entre as doses 

e as frequências. Isso pode indicar que a utilização da sacarose neste estágio não foi 

efetiva quanto se imaginava. Porém são necessários mais estudos para se concluir quanto 

a efetividade da sacarose nas estacas de café arábica. 
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O estudo do comportamento do consumidor se concentra em entender como os 
indivíduos decidem comprar e usar produtos e serviços. Nesse sentido, os emojis 
constituem uma ferramenta que pode ser empregada para explorar emoções evocadas 
por alimentos, a fim de fornecer informações que podem apoiar o desenvolvimento de 
produtos bem como as decisões de marketing. Objetivou-se, com este estudo, realizar 
uma pesquisa exploratória em base de dados de circulação internacional (Food Science 
and Tecnology Abstracts; ScienceDirect e Google Acadêmico) utilizando os descritores: 
emoji scale; consumer behavior; sensory analysis e foods. Sabe-se que os emojis têm 
crescido em popularidade como método de comunicação visual e, recentemente, tem 
havido interesse na conexão entre emojis e resposta emocional para a avaliação da 
aceitação de produtos de consumo. Uma nova escala pictórica, a escala de emoji, 
oferece uma opção modernizada com reconhecimento promissor em todo o mundo. Um 
estudo utilizando a metodologia Check-all-that-apply (CATA) sugeriu que o uso dos 
emojis pode ter potencial como um método para medição direta de associações 
emocionais a alimentos e bebidas. Assim, a capacidade descritiva e discriminativa dos 
emojis foi confirmada, juntamente com a capacidade de gerar dados repetíveis e 
reproduzíveis. Como uma ferramenta de medição, os emojis também foram capazes de 
identificar diferenças nas respostas entre grupos de consumidores com diferentes 
características e padrões de comportamento. A literatura reporta listas com até 50 
emojis empregadas para criar, com sucesso, instrumentos de avaliação emocional para 
adultos e crianças. Como perspectivas futuras de um trabalho conduzido em 2019, os 
autores acreditam que pesquisas com emojis podem ser úteis para se ter mais detalhes 
sobre um pacote de amostras, como por exemplo, rotulagem nutricional, cores e marca. 
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 A chicória está entre as principais verduras folhosas incluindo a alface, o 

almeirão, o repolho, a rúcula e a couve-folha. É consumida na forma de salada ou então 

refogada, constituindo-se num alimento indicado nas refeições por fornecer nutrientes e 

vitaminas. No estudo do crescimento e desenvolvimento das verduras é interessante 

acompanhar o teor e a mobilização dos macronutrientes ao longo do tempo para 

entender a dinâmica envolvida e a necessidade de adubação buscando respostas 

eficientes das plantas. O acúmulo de nutrientes nas plantas com o tempo, em geral, 

apresenta caráter sigmoidal que pode ser descrito por modelos não lineares. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a utilização dos modelos Logístico e Gompertz no estudo do 

acúmulo do enxofre, em mg/planta, em função da idade da planta, em dias, na matéria 

seca das cultivares ‘crespa’ e ‘AF-218’, cultivadas sob cobertura com tecido de 

polipropileno. Os dados foram obtidos de um experimento onde o conteúdo acumulado 

de enxofre foi anotado nas idades de 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após os transplantes 

(Feltrin et al., 2008, Horticultura Brasileira, v.26, n.1, p.50-55). Os modelos foram 

ajustados pelo método de mínimos quadrados utilizando o algoritmo de Gauss-Newton 

por meio do software R. A avaliação da qualidade do ajuste foi feita com base nos 

valores do coeficiente de determinação, do desvio padrão residual e do critério de 

informação de Akaike. Os resultados mostraram que para as duas cultivares os modelos 

foram adequados para descrever o acúmulo de enxofre, entretanto o modelo Logístico 

se ajustou melhor, com maior valor de R2 e menores valores de DPR e de AIC. Com 

base no modelo Logístico observou-se que o ponto de inflexão do acúmulo de enxofre 

ocorreu aos 33 dias para a cultivar crespa e aos 29 dias para a cultivar AF-218. De 

acordo com os dois modelos o acúmulo máximo de enxofre ao final do ciclo de 

produção das cultivares foi estimado entre 92,7 e 129,9 mg/planta. 
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 Materias de mudança de fase (MMF) podem armazenar energia térmica por meio 

de calor latente. O uso dos MMF tem impulsionado pesquisas relacionadas à indústria 

de alimentos para o desenvolvimento de embalagens que possam conservar produtos 

com menor flutuação de temperatura. Os óleos possuem baixa temperatura de 

solidificação e a cera alta temperatura de fusão. O oleogel é um material do tipo gel 

formado por uma baixa concentração (<10%) de estruturante (cera) e um óleo, gerando 

um produto final com temperatura de fusão intermediária. Este trabalho tem como 

objetivo propor a utilização do oleogel como MMFs para embalagens alimentícias. Dois 

oleogeis foram investigados: um com óleo de canola e outro com soja, usando 4, 6, 8 e 

10% de cera de abelha. Capacidade de armazenamento de calor sensível, fusão e 

entalpias foram investigados por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). O DSC 

dinâmico foi realizado com ciclos de aquecimento e resfriamento. Os materiais 

apresentaram temperatura de fusão entre -16 e -12 ° C e calor latente entre 50 e 200 J/g. 

Óleo de canola com 10% de cera de abelha produziu um oleogel com melhor 

desempenho, a qual teve alto calor latente total (367,6 J / g) e uma temperatura de fusão 

de -13,6° C. Concluiu-se que esse tipo de oleogel tem potencial como MMF para 

embalagens da cadeia do frio. 
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A subestimação da qualidade de sementes de milho tratadas com produtos 

fitossanitários no teste de germinação é uma questão que demanda pesquisas frente aos 

questionamentos com relação a adaptação da metodologia, de forma a refletir o 

desempenho real das sementes tratadas, principalmente envolvendo formulações com 

inseticidas. Objetivou-se avaliar o desempenho de sementes de milho tratadas com 

inseticidas em duas metodologias do teste de germinação. Foi empregado o 

delineamento inteiramente casualizado, fatorial 4x2, utilizando sementes híbridas de 

milho BM 709 PRO2, submetidas ao tratamento com três produtos inseticidas 

(Dermacor®: clorantraniliprole, Poncho®: clotianidina e Fortenza®: ciantraniliprole) e 

um controle sem tratamento inseticida. As sementes foram avaliadas logo após o 

tratamento por meio de duas metodologias do teste de germinação. Teste de germinação 

convencional, conforme Regras para Análise de Sementes, e o teste modificado com uso 

de vermiculita, 100 ml de vermiculita expandida super fina umedecida em 2,5 vezes o 

seu peso seco foi adicionado entre os papéis de germinação. Todas as sementes foram 

tratadas com fungicida padrão. Avaliou-se o desempenho de plântulas por meio da 

primeira contagem de germinação (PCG) e germinação, ambos com quatro repetições 

de 50 sementes. A comparação de médias foi realizada pelo teste de Tukey, ao nível de 

significância de 5%. Para a porcentagem média na PCG, sementes tratadas com os 

inseticidas Poncho® e Fortenza® foram iguais aos demais tratamentos, ambos com 90%, 

porém, sementes tratadas com Dermacor® tiveram desempenho inferior ao controle, 

com 89% e 93% respectivamente. A utilização da vermiculita no teste de germinação 

proporcionou melhores resultados nas duas variáveis analisadas, com 94% na PCG e 

96% na germinação, enquanto no método convencional os valores foram 87% na PCG e 

95% na germinação. A utilização da vermiculita entre os papéis no teste de germinação 

proporciona melhor desempenho na PCG e germinação das sementes tratadas. 
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Abstract. The present work focuses on the identification of models of an unknown 

system. Through step-entry tests, methods of identifying classical signal analyzes 

were applied, such as: Time constant (63.2%), Initial slope, Integrals and 

Sundaresan, in which the comparisons of their respective errors were addressed, 

in order to define which method is more robust in the developed scenario. In order 

to obtain the Transfer Function (FT) and Dead Time (TM) of the system and 

validate it, PRBS input was applied in a new scenario, in order to find a discrete 

model in ARX time to analyze and validate the system, in which it was possible to 

verify that the identification is improved in classic methods with ARX validation 

process. 

Keywords: Systems identification, step entries/PRBS, ARX model. 

 

Resumo. O presente trabalho foca-se na identificação de modelos de um sistema 

desconhecido. Por meio de ensaios do tipo entrada degrau, foram aplicados 

métodos de identificação de análises de sinais clássicos, tais como: Constante de 

tempo (63.2%), Inclinação inicial, Integrais e Sundaresan, no qual foram 

abordados os comparativos de seus respectivos erros, a fim de definir qual método 

apresenta maior robustez no cenário desenvolvido. Com objetivo de obter a Função 

Transferência (FT) e o Tempo Morto (TM) do sistema e validá-lo, aplicou-se 

entrada PRBS em novo cenário, a fim de encontrar um modelo discreto no tempo 

ARX para analisar e validar o sistema, no qual foi possível verificar que a 

identificação é aprimorada em métodos clássicos com processo de validação ARX. 

Palavras-chave: Identificação de sistemas, entradas degrau/PRBS, modelo ARX. 
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1. Introdução 

A identificação de sistemas é uma área no qual utiliza-se de métodos baseados em entrada 

e saída de dados do sistema, a fim de construir um modelo matemático que o represente, 

sendo amplamente aplicado a vários campos da natureza.  

 Devido ao fato dos sistemas modernos estarem cada vez mais complexos, e até 

mesmo seus mecanismo internos não estarem claros em geral, a identificação de sistemas 

vem a trazer métodos para soluções dessa problemática. Com o rápido desenvolvimento 

da ciência e tecnologia, o status da identificação de sistemas em várias disciplinas está se 

tornando cada vez mais importante (FU; LI, 2013).  

 A identificação de sistemas é uma disciplina fundamental no campo da 

automação, que trata de inferir modelos matemáticos de sistemas dinâmicos baseados em 

medidas de entrada-saída. Os métodos de identificação convencional requerem uma 

geração extensiva de dados e, portanto, não são adequados para aplicações em tempo real 

(AYYAD et al., 2020).  

 Segundo Sumalatha e Rao (2016), a modelagem matemática é essencialmente 

necessária para compreender a dinâmica de um processo. Identificação do Processo é uma 

técnica usada para derivar o modelo matemático de um processo. Existem vários métodos 

de identificação, que podem ser classificados em duas categorias: métodos on-line e off-

line. 

 O Método de Wiener–Hopf é uma técnica amplamente utilizada em matemática 

aplicada. Foi desenvolvido inicialmente por Norbert Wiener e Eberhard Hopf como um 

método para resolver sistemas de equações integrais, porém foi aplicado com sucesso 

para resolver equações diferenciais parciais bidimensionais com condições de contorno 

mistas sobre o mesmo contorno (NOBLE, 1958).  

 Em geral, o método explora as propriedades de funções complexas mediante 

transformação. A transformação típica utilizada é a transformada de Fourier. No presente 

trabalho, as técnicas de Wiener–Hopf foram utilizadas no intuito de obter a resposta ao 

impulso com período de amostragem otimizado analiticamente, por meio dele é possível 

obter o modelo discreto matemático do sistema para pré-avaliação. 

 Shariff et al. (2013) utilizam Sinais Gaussianos Randômicos (RGS) e Sequência 

Binária Pseudo Randômica (PRBS) como perturbações na entrada de sistemas de 

modelagem de planta piloto de destilação a vapor, no qual utiliza técnica Auto Regressiva 

com Entradas Exógenas (ARX) para estimar o modelo de saída de temperatura. Para tais 

sistemas utiliza-se a FAC (Função de Autocorrelação) para validação, FCC (Função de 

Correlação Cruzada) e ajuste do modelo. Um modelo ARX é um dos modelos lineares na 

identificação do sistema. O modelo ARX que compreende a saída anterior e a variável de 

entrada exógena é representado como dados de entrada anteriores. O modelo ARX está 

entre os modelos simples para processo linear e é de fácil implementação. 

 Ohata, Furuta e Nita (2006) propõem identificar um sistema não linear no modelo 

ARX a partir de dados de entrada e saída. Uma identificação de modelo ARX linear local 

é feita selecionando os dados de entrada e saída em torno do nível selecionado. Ao 

integrar os modelos ARX lineares locais, um modelo ARX não linear com parâmetros 

não lineares dependendo da entrada e da saída é identificado. A dependência dos 

parâmetros na entrada e saída é identificada numericamente e pode ser expressa 

aproximadamente pelos polinômios.  
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 Na mesma linha do presente trabalho, Sofia, Hicham e Bahloul (2014) apresentam 

um método para modelar sistemas de produção com fluxos discretos. Este método baseia-

se no conhecimento automático para construir um modelo matemático que formalize com 

precisão o comportamento do sistema de produção a partir apenas de dados observáveis 

(entradas / saídas), utilizando o modelo paramétrico ARX. 

 

2. Metodologias 

2.1. Tratamento dos dados 

A princípio, definiu-se o período de amostragem que deveria ser de acordo com a 

dinâmica do sistema. Estipulou-se um período de amostragem ideal. Uma vez que poder-

se-ia apresentar uma boa representação geral do regime transitório e permanente no 

mesmo gráfico. O período de amostragem da Figura 1 foi de 1 [s]. O arquivo de entrada 

escolhido (320 entradas) foi o modelo de entrada degrau.  

 Após análises, percebeu-se que a saída a partir da entrada degrau deveria possuir 

um período de amostragem de 0,5 [s] para apresentar uma maior representatividade. Foi 

alterado o número de amostras, que passou de 320 para 1000, fazendo com que o sinal 

apresente comportamento aceitável em regime transitório e permanente para extração das 

informações. Portanto, a saída foi um sinal super-amostrado conforme a Figura 2. Gerou-

se o sinal de saída em software labview, e logo importada em software matlab na Figura 

3. 

 

 

Figura 1 – Resposta ao degrau em período de amostragem de 1 [s].  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 2 – Resposta ao degrau em período de amostragem de 0.5 [s]. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 3 – Resposta ao degrau em matlab. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2. Métodos analíticos: MCT, MII, MI e MS 

  A fim de encontrar um modelo de primeira ordem próximo a sistemas reais com 

TM e efetuar comparações com parâmetros específicos (erro e constante de tempo), foi 

aplicado o ensaio de entrada degrau gerado utilizando os seguintes métodos: Método da 

Constante de Tempo – MCT (de 63,2%), Método da Inclinação Inicial – MII, Método 

das Integrais – MI e Método de Sundaresan – MS. A Figura 4 representa a FT estimada 

para o MCT. Primeiramente calculou-se o ganho K [v/%] em regime permanente e logo 

em seguida o tempo morto estimado (18 [s]). Assim, gera-se o gráfico sobreposto da FT 

sem ruído, e verifica-se o atraso na resposta. A linha vermelha representa a função 

estimada pelos cálculos. 
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Figura 4 – FT estimada (linha vermelha) por meio dos parâmetros para o MCT. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 O MII é feito de forma analítica-visual. É traçado uma tangente no gráfico de 

forma a estimarmos o valor de Teta(𝜃) + Tal(𝜏). Aplicou-se o código no qual define-se a 

FT e inseriu-se um atraso de TM. Para estimar os parâmetros, traça-se visualmente uma 

reta tangente no início da resposta. Por meio do gráfico inicialmente gerado, percebe-se 

analiticamente o ganho k1 = 67.9146 [v/%], portanto, a reta tangente de inclinação inicial 

deverá ser projetada no eixo do tempo no instante em que a reta tocar k1 (linha horizontal 

vermelha), segundo a Figura 5, e a FT estimada na Figura 6. 

 

 

Figura 5 - Reta tangente tocando o ganho (linha vermelha) e sendo projetada no eixo 

temporal (MII). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 6 – FT estimada (linha vermelha) através dos parâmetros (MII). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Para proceder com o MI, deve-se normalizar o gráfico (dividindo os valores da 

saída pelo ganho), assim dá-se origem a um novo gráfico normalizado com regime 

permanente unitário, conforme a Figura 7. A FT estimada é representada na Figura 8. 

 

 

Figura 7 – Resposta normalizada (MI). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1022



 

 

 

Figura 8 - FT estimada através dos parâmetros (MI). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.3. Método Sundaresan (MS) 

 Por meio da mesma fonte de natureza anterior (degrau), foi utilizado um dos 

métodos mais poderosos encontradas na literatura - o método de Sundaresan, no intuito 

de obter o modelo de segunda ordem. Foi aplicado o TM conforme parâmetros anteriores. 

Identificou-se no gráfico o ponto de inflexão do comportamento do sinal juntamente com 

o valor estimado de TM. Com a reta tangente gerada, ao tocar-se o valor de k (unitário) 

em regime permanente, projetou-se o valor temporal, implicando-se assim o valor 

estimado TM. A geração tangencial pode ser vista na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Tangencialmente do ponto de inflexão da resposta em regime transitório até 

o ganho na estimação de TM (MS). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A partir do conhecimento do valor de 𝜂 (eta) estimado no gráfico por 

padronização literária, e a inclinação da reta 𝑀𝑖 no ponto de inflexão, 𝑚1 a área sob a 

curva, calculamos o 𝜏1, 𝜏2 e 𝜏𝑑 por meio das equações 1,2 e 3 e obtermos a FT estimada 

para o MS. Gera-se a estimativa da FT para o sistema em análise na Figura 10. 
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     𝜏1 =  
𝜂

𝜂
1− 𝜂

𝑀𝑖
      (1) 

     𝜏2 =  
𝜂

1
1− 𝜂

𝑀𝑖
      (2) 

    𝜏𝑑 =  𝑚1 − 𝜏1 − 𝜏2    (3) 

 

 

Figura 10 - FT estimada através dos parâmetros (MS). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.4. Comparativo (FT e Erro) 

 A Tabela 1 contém as FT de cada método por meio de suas respectivas estimações 

de parâmetros. Foram estimados por meio dos quatro métodos, sendo os três primeiros 

(MCT, MII, MI) para FT de primeira ordem, e o quarto método de Sundaresan (MS) para 

FT de segunda ordem. A Tabela 2 o cálculo dos erros estimados em cada cenário.  

 

Tabela 1 - FT de cada método por meio de seus respectivos parâmetros. 

MÉTODO Função Transferência (FT) 

MCT 𝐹𝑇1 = exp(−18 ∗ 𝑠) ∗
67.91

57.5 𝑠 + 1
 

MII 𝐹𝑇2 = exp(−18 ∗ 𝑠) ∗
67.91

59.5 𝑠 + 1
 

MI 𝐹𝑇3 = exp(−24.1 ∗ 𝑠) ∗
67.91

50.12 𝑠 + 1
 

MS 𝐹𝑇4 = exp(−10.7 ∗ 𝑠) ∗
67.91

727.7 𝑠2 + 63.47𝑠 +  1
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Analisando o MSE - Erro Quadrático Médio, percebe-se que dentre os quatro métodos, o 

mais robusto foi o MS. Isso vem a implicar que o sistema analisado não é de primeira 

ordem, uma vez que o Sundaresan é pautado em ordens superiores (a partir de segunda 

ordem). Na análise adiante, é feita uma nova abordagem para comparar o MS (valor muito 

próximo do TM estimado) e ao mesmo tempo identifica a ordem do sistema de forma 

analítica-matemática. 

2.5. MSE - Mean Square Error 

 Em probabilidade e estatística, o MSE de um estimador mede a média dos 

quadrados dos erros, ou seja, a diferença quadrática média entre os valores estimados e o 

valor real. MSE é uma função de risco, correspondendo ao valor esperado da perda de 

erro quadrática. O fato de o MSE ser quase sempre estritamente positivo (e não zero) é 

devido à aleatoriedade ou porque o estimador não leva em conta as informações que 

poderiam produzir uma estimativa mais precisa. O MSE é uma medida da qualidade de 

um estimador - é sempre não negativo e os valores mais próximos de zero são melhores 

(LEHMANN; CASELLA, 1998). 

 

Tabela 2 - MSE de cada método por meio de seus respectivos parâmetros. 

MÉTODO MSE 

MCT 4.5455 

MII 4.6149 

MI 4.2084 

MS 3.5376 

 

2.6. Entrada PRBS 

 Após análises, foi implementado um novo ensaio com entrada PRBS, de forma a 

comparar as diferenças entre sistemas de cenários distintos, uma vez que o primeiro é um 

cenário não realístico na prática. Utilizou-se 1000 amostras de entrada PRBS e elevou-se 

o valor do período de amostragem de 0.5 para 10 [s] - de forma a evitar o fenômeno de 

aliasing (perda de informações do sinal devido a baixa taxa de amostragem) - uma vez 

que este valor corresponde em média a um quinto do valor da CT (constante de tempo). 

A Figura 11 mostra a saída PRBS importada do labview para matlab. 
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Figura 11 – Saída PRBS. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.7. MSE com entrada PRBS 

 Pode-se analisar neste caso os erros de duas maneiras. Seja por meio visual dos 

gráficos gerados (possibilidade de menor heurística) ou cálculo de MSE. Observa-se que 

a resposta é aceitável no gráfico da Figura 12, pois o sistema acompanha a entrada com 

um pequeno erro visual. Devido a existência de erros, é persistente calcular o MSE para 

cada caso e então obter o método mais válido a empregar aproximação do modelo real. 

Ao comparar os MSE na Tabela 3, percebe-se novamente que o método de Sundaresan 

possui uma melhor aproximação, ampliando a divergência entre os erros dos demais 

casos, o que leva a crer que a fonte do sistema em questão (segunda ordem) é voltada para 

métodos de identificação de ordens superiores, conforme nos atesta a Tabela 1 anterior. 

 

 

Figura 12 - Comparativo da saída PRBS com os quatro métodos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 3 - MSE de cada método por meio de seus respectivos parâmetros. 

MÉTODO (PRBS) Mean Square Error (MSE) 

MCT 5.1004 

MII 4.6416 

MI 6.4338 

MS 1.0488 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. FAC e FCC 

Com fim de identificar um modelo, foi empregado a FAC (Função de Autocorrelação) 

estimadas a partir de amostras disponíveis. Por meio da comparação gráfica destas 

funções com o comportamento teórico esperado, chega-se a um resultado sobre a ordem 

do modelo a ser utilizado. Pelo gráfico da Figura 13, nota-se que o primeiro mínimo se 

situa na faixa permitida (lag entre 10 e 25), no ponto 23 como evidenciado. Optou-se por 

usar o modelo super-amostrado para que não houvesse perda de informações e 50 pontos 

no gráfico com o fim de melhor visualização do comportamento. Foi colocado um período 

de amostragem de 10 [s] para permitir visualização do TM. Os coeficientes da FT são 

obtidos pela implementação da FCC (Função de Correlação Cruzada) no qual permite a 

obtenção da TM por meio da análise de similaridade entre dois sinais em função de um 

atraso aplicado a um deles. A partir da FCC entre a entrada PRBS e a saída, nota-se que 

na primeira amostragem o sistema responde rapidamente, porém verifica-se um pequeno 

TM, como observado na Figura 14. 

 

 

Figura 13 – FAC com período de amostragem de 10 [s]. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 14 – FCC com período de amostragem de 10 [s]. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Notou-se que no início havia uma amplitude relativamente baixa. Então diminuiu-

se o período de amostragem para 1 [s], uma vez que assim permite-se uma melhor 

visualização do TM estimado. Assim estimou-se o TM em 10 [s] de acordo com o gráfico 

da Figura 15. 

 

 

Figura 15 - FCC com período de amostragem de 1 [s] para estimação do TM. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2. Método de Wiener-Hopf 

 O algoritmo matemático de Wiener-Hopf foi aplicado visando a obtenção da 

resposta ao impulso do sistema para implementação com Mínimos Quadrados. O 

algoritmo baseou-se em executar a autocorrelação da entrada, e após preencher as 

matrizes geradas e inverte-las, aplicar correlação entre a saída e entrada, visando obter a 

resposta ao impulso com período de amostragem de 20 [s] - Figura 16. Estimou-se os 

parâmetros do modelo utilizando o algoritmo estimador de Mínimos Quadrados, obtendo-

se as equações 4 e 5. Por fim foi simulado o modelo ARX visando validar o sistema por 

meio dos parâmetros obtidos e observado seu desempenho, conforme Figura 17. O 

modelo representado pela equação 4 e 5 é chamado de modelo ARX (autoregressive with 
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exogeneous inputs), onde o lado esquerdo da igualdade é a parte regressiva e a da direita 

é a “entrada exógena”. Neste caso, apresenta-se a redução da equação em função de y[k]. 

 

 

Figura 16 – Resposta ao impulso pelo método de Wiener-Hopf com período de 

amostragem de 20 [s]. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

y[k] = ay[k-1] + by[k-2] + cu[k-1] + du[k-2]           (4) 

y[k] = 0.7447y[k-1] - 0.0174y[k-2] + 9.5805[k-1] + 9.0550[k-2]                    (5) 

 

 

Figura 17 - Aproximação obtida pelo modelo ARX em relação à entrada PRBS. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4. Considerações Finais 

Para modelar sistemas lineares, as técnicas de modelos auto regressivos com entradas 

exógenas são ferramentas poderosas no intuito de validar sistemas de origem 

desconhecida e que possuem problemáticas como perturbações e ruídos de diversas 

naturezas. Nota-se pelo modelo ARX que houve desempenho na identificação do sistema 

abordado, uma vez que o comportamento do sinal seguiu as tendências de correlação 

intrínseca, no qual o erro tende a taxas irrelevantes. Por meio da análise transitória pode-

se validar modelos de baixa ordem, o que pode ser aplicável a uma infinidade de sistemas, 

o que garantiu o desempenho do modelo ARX nesse caso. O trabalho pode ser expandido 

e melhorado em modelos mais robustos como ARMAX ou sistemas inteligentes, com uso 

de redes neurais, de modo a auxiliar em análises futuras, tanto para sistemas on-line (que 

apresentam maiores desafios) quanto off-line. 
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A preocupação com a saúde tem se tornado um dos fomentos motivacionais para 

a adesão de novas atitudes, formas de compra e consumo, bem como a criação de novos 

hábitos alimentares. O consumo de bebidas fermentadas está cada vez mais presente no 

dia a dia das pessoas, e a busca por novas sensações e experiências no consumo tem 

impulsionado a experimentação de novos sabores. No entanto, não só as peculiaridades 

do produto podem influenciar o processo de escolha do indivíduo enquanto consumidor, 

mas também suas características pessoais. Os valores pessoais se traduzem em aspirações, 

as quais visam atender as necessidades biológicas, de coordenação, interação, bem-estar 

e sobrevivência, seja em foco grupal ou pessoal. Os valores são importantes para 

caracterizar os indivíduos e suas reações ao longo do tempo, tornando-se base para 

motivações e comportamentos. No entanto, no sistema cognitivo humano, os valores 

assumem uma espécie de sistematização, em que uns são priorizados sobre outros. A 

partir disso, a teoria da cadeia meios-fim, amplamente utilizada em pesquisa de marketing 

e comportamento do consumidor, pressupõem que as peculiaridades de um produto geram 

benefícios e/ou consequências, considerados como um meio para se obter estágios finais 

desejados (valores pessoais). Deste modo, a teoria permite a identificação dos aspectos 

psicorrelacionais do conhecimento sobre o produto até o autoconhecimento do 

consumidor. A partir disso, o estudo tem como objetivo identificar, sob à ótica da teoria 

cadeia meios-fim, como os valores básicos humanos atuam como motivadores no 

consumo de iogurtes. Assim, o estudo se caracteriza de natureza qualitativa, com 

objetivos descritivos, que visam caracterizar e explicar a estrutura hierárquica cognitiva 

dos consumidores de iogurtes. Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica em 

bases como Scopus Elsevier®, Google Scholar® e Web of Science® para a construção 

do referencial teórico. Como resultado, a pesquisa apontou os valores são aspectos 

preditores para a criação de estilos de vida relacionados a alimentação, condicionando as 

formas de percepção e experimentação dos alimentos no dia a dia. Deste modo, os valores 

pessoais são significativamente mais explicativos em aspectos relacionados à saúde. A 

compatibilidade entre os valores transmitido pela marca e àqueles compactuado pelo 

indivíduo, influenciam positivamente as intenções de compra e consumo. Apesar dos 

poucos estudos que analisaram o consumo de iogurtes sob a ótica da teoria cadeia 

meiosfim e valores pessoais, percebeu-se que alguns pontos valorizados pelos 

consumidores de iogurtes são: harmonia interior, responsabilidade, qualidades de vida, 

novas experiências, aceitação social, saúde familiar, felicidade, segurança, 

autodeterminação, prazer, diversão e realização. Por fim, o presente resumo é fruto de um 

projeto de pesquisa, sendo que o estudo se encontra na fase de coleta e análises dos dados. 
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Muitos esforços e recursos são utilizados nos programas de melhoramento de 

soja para a obtenção de linhagens produtivas, uniformes e estáveis. No entanto, recentes 

estudos evidenciam que as linhagens podem não permanecer geneticamente puras 

devido plasticidade e flexibilidade do genoma. Consequentemente levando a 

variabilidade dentro da linhagem. Assim, objetivou-se avaliar a existência de variação 

genética dentro de seis cultivares de soja. Para isso, foram obtidas 47 progênies de cada 

cultivar, SYN1359, P98Y11, BMX6160, 97R73, NS7000 e NA5909. O experimento foi 

conduzido em látice simples 17x17, com semeadura em outubro de 2018, em Lavras, 

MG. Os caracteres avaliados foram: produtividade de grãos (scs.ha-1), dias para 

florescimento e dias para maturação absoluta. A existência de variabilidade entre as 

progênies de uma mesma cultivar é dependente da cultivar e dos caracteres avaliados. 

As progênies da cultivar 97R73 apresentaram diferença significativa para todos os 

caracteres avaliados. Por seu turno, as progênies da cultivar SYN1359 não apresentam 

diferenças significativas para nenhum deles. Embora tenha ocorrido diferença entre as 

progênies para a produtividade nas cultivares tardias, as variâncias genotípicas para esse 

caráter foram de baixa magnitude, assim essa variação pode ser atribuída ao efeito 

ambiental. É possível identificar variabilidade entre as progênies das linhagens 

comerciais avaliadas, permitindo inferir sucesso com a seleção de genótipos superiores.   
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 A madeira é um material viscoelástico e suas propriedades mecânicas são 

influenciadas por variações térmicas. Objetivou-se estudar a variação radial do módulo 

de elasticidade dinâmico (Ed) da madeira de Pinus sp. sob influência de temperaturas. 

A amostragem da madeira foi realizada retirando-se tábuas no sentido medula-casca, 

considerando-se posições relativas ao diâmetro: 10% (interna), 50% (intermediária) e 

90% (externa). Em cada posição radial, produziram-se quatro corpos de prova com 

dimensões de 25×25×300mm. Para reduzir a influência da umidade sobre Ed, secou-se 

o material em estufa sob temperatura de 105 °C, até observação de massa constante. A 

madeira foi submetida às temperaturas (T) de: 90, 75, 50, 25 e 0 °C. Como controle, 

utilizou-se a madeira na condição de umidade de equilíbrio (25 °C e umidade relativa de 

65%). Após a madeira permanecer 12 h em cada T, obteve-se Ed com a técnica de 

excitação por impulso com o aparelho Sonelastic. Em cada medição, tomou-se a 

precaução de ensaiar os corpos de prova em até 1 min após a retirada da estufa ou 

congelador, revestindo-os com filme plástico para atenuar a adsorção de umidade. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualisado e analisou-se os dados por posição 

radial em função de T, aplicando-se anova e regressão linear (p<0,05). Na posição 

externa, a maior média de Ed foi observada em 25 °C (8770,00 ± 648,54 MPa) e 

verificou-se decréscimo de Ed ao passo que se elevou T, com redução mais acentuada 

entre 75 e 90 °C (14,00%), conforme o modelo: Ed (MPa) = 8676,79 + 8,5131T – 

0,2461T² (R² = 77,91%). Quando T variou entre 50 e 90 °C, houve redução de 2%, em 

média, no Ed em relação ao controle, cuja média foi 8677,50 ± 194,14 MPa. Não 

houveram efeitos de T em Ed nas posições intermediária (6033,81 ± 959,29 MPa) e 

interna (6925,00 ± 601,05 MPa). Estudos indicam que o teor de lignina decresce no 

sentido medula-casca, e em árvores jovens o teor de lignina na madeira é maior 

(madeira juvenil). Como, provavelmente, a quantidade de lignina na posição externa é 

menor, foi mais fácil atingir a temperatura de transição vítrea (Tg) da lignina (60 a 90 

°C). Assim, as maiores temperaturas podem ter ocasionado o amolecimento da lignina, 

reduzindo o Ed. Neste trabalho, os menores teores de lignina na região externa 

possivelmente intensificaram esse efeito na madeira de Pinus sp. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES. 

1033



Vespa no jantar: tesourinha prefere larvas não parasitadas de 

mosca-das-frutas 

Rosamara Souza Coelho1, Marvin Mateo Pec Hernández2, Ana Paula Ananias 

Antunes1, Mariana Macedo de Souza1, Rosangela Cristina Marucci1 

1Departamento de Entomologia – Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 

3037 – 37200-000 – Lavras, MG – Brasil 

2Departamento de Entomologia e Acarologia – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” / Universidade de São Paulo (ESALQ/USP) 

 Caixa Postal 9 – 13418-900 – Piracicaba, SP – Brasil 

{rosamaracoelho, pecmarvin, mari.macedodsouza}@gmail.com, 

anapaulaananias@yahoo.com.br, rosangelac.marucci@ufla.br

Palavras-chave: Euborellia annulipes, Ceratitis capitata, Diachasmimorpha 

longicaudata. 

Link para o pitch: https://youtu.be/6_P8WCSkNG0 

 O parasitoide larval Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: 

Braconidae) é tradicionalmente empregado em programas de controle biológico clássico 

e aplicado da mosca do mediterrâneo Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). Recentes 

estudos revelaram que Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae) mata e se 

alimenta de larvas e pupas de C. capitata em frutos no solo. No entanto, não se sabe se 

pode ocorrer predação intraguilda entre E. annulipes e D. longicaudata. Este estudo 

avaliou o consumo e a preferência de fêmeas de E. annulipes por larvas de terceiro 

instar de C. capitata parasitadas e não parasitadas por D. longicaudata, em testes com e 

sem chance de escolha. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 

25 repetições e a avaliação ocorreu após 24h de exposição das fêmeas às presas. As 

fêmeas do predador atacaram e se alimentaram de larvas não parasitadas e parasitadas 

de C. capitata, porém exibiram preferência por larvas não parasitadas (4,4 ± 0,5) com 

consumo médio superior em comparação com larvas parasitadas (2,8 ± 0,4).  Em teste 

sem chance de escolha, fêmeas de E. annulipes consumiram quantidades semelhantes de 

larvas não parasitadas (7,3 ± 0,8) e parasitadas (6,8 ± 0,8). Essas descobertas são 

inéditas em relação a voracidade e capacidade predatória generalista de E. annulipes, e 

especialmente no que diz respeito a relação entre o predador e o parasitoide, pois 

surpreendentemente parece reconhecer um hospedeiro previamente parasitado, 

evitando-o. 
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Resumo 

A serralha é uma hortaliça não convencional que demonstra um alto valor nutracêutico. 

Entretanto, existem poucos relatos sobre as características fisiológicas da cultura e sobre 

os aspectos fitotécnicos para recomendações de propagação e cultivo. Desse modo, 

objetivou-se com esse trabalho avaliar a viabilidade de sementes de serralha em diferentes 

condições de acondicionamento. Foram utilizadas sementes armazenadas e não 

armazenadas em câmara fria. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em 

vasos no delineamento inteiramente casualizado com doze repetições. Como variáveis 

foram utilizadas a primeira contagem, porcentagem de emergência e o índice de 

velocidade de emergência das plântulas. Não houve diferença significativa para o índice 

de velocidade de emergência nas duas condições. Já para primeira contagem e 

porcentagem de emergência houve diferença significativa, sendo as sementes 

armazenadas superior as não armazenadas. O armazenamento em câmara fria mantém a 

viabilidade fisiológica de sementes de serralha, pois influenciou positivamente nos 

resultados de primeira contagem e na porcentagem de emergência de plântulas. 
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 A região do cerrado mineiro passou a ser explorada com a cafeicultura a partir 

da década de 1970, com cultivares como as dos grupos do Catuaí e Mundo Novo. 

Entretanto, atualmente, há uma grande demanda por novos materiais genéticos com 

maiores tetos produtivos, aliado também com características de resistência a fatores 

bióticos e abióticos. Assim, objetivou-se avaliar o vigor vegetativo de novas cultivares 

de cafeeiros com dois métodos de avaliação em condições de cultivo em sequeiro e 

irrigado. Foram avaliados 10 cultivares de cafeeiro desenvolvidos pelo programa de 

melhoramento genético EPAMIG e outras Instituições de pesquisa, sendo: Topázio MG 

1190, MGS EPAMIG 1194, MGS Paraíso 2, MGS Aranãs, Catiguá MG 2, MGS 

Catiguá 3, Pau Brasil MG1, MGS Ametista, Sarchimor MG 8840 e IAC 125 RN. Como 

testemunhas foram utilizados o Catuaí Vermelho IAC 144, por ser muito utilizada na 

região, e o Bourbon Amarelo LCJ10, devido às suas características sensoriais. O plantio 

foi realizado no final do ano de 2016 e início do ano de 2017, com prévia correção do 

solo, realização de fosfatagem e gessagem quando necessário. Foram escolhidos dois 

locais de cultivo, sendo um em condição irrigada, e outro em cultivo sequeiro. Foram 

avaliadas as características de vigor, por meio do método de NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index, o que equivale em português a Índice de Vegetação da 

Diferença Normalizada), e também por escala padrão de comparação, variando de 1-9. 

Houve diferenças entre as cultivares para ambas as formas de se avaliar o vigor 

vegetativo. Para o NDVI, somente o fator cultivares teve diferenças, onde o Bourbon 

Amarelo LCJ10 foi o menos vigoroso. Para a avaliação de vigor por meio da escala 

padrão, houve interação entre os fatores, sendo necessário realizar o desdobramento dos 

mesmos.  A cultivar MGS Aranãs foi a única que teve vigor superior as demais para 

ambas as condições de cultivo. As cultivares Topázio MG 1190, MGS EPAMIG 1194 e 

Catuaí Vermelho IAC 144 foram menos vigorosas que as demais em ambas as 

condições de cultivo. Os dois métodos de avaliação foram eficientes, porém o método 

por NDVI evidenciou menores diferenças entre as cultivares. 
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 No cultivo da videira é imprescindível a elevação das características qualitativas 

das uvas, desde a elaboração de vinhos até o consumo in natura, sendo utilizados 

manejos como o uso de porta-enxertos e a alteração de ciclos produtivos, como o 

sistema de dupla poda. Estes manejos, além da influência produtiva, possibilitam 

alterações no vigor vegetativo das cultivares copa. Desta forma, objetivou-se avaliar a 

matéria seca oriunda da poda de produção da parte aérea de diferentes cultivares de 

videira Vitis vinífera enxertadas em dois porta-enxertos. Instalado em 2015 no setor de 

Fruticultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no município de Lavras - MG, 

o experimento foi conduzido em DIC - delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 7 x 2, com três repetições. Foram avaliadas sete cultivares de videiras 

V. vinífera (‘Carmenère’, ‘Muscat Petit Grain’, ‘Marselan’, ‘Marsanne’, ‘Petit Verdot’, 

‘Syrah’ e ‘Touriga Nacional’) enxertadas sobre os porta-enxertos ‘Paulsen 1103’ e 

‘IAC766’ conduzidas em espaldeira em manejo de dupla poda. Após a poda de 

produção realizada em janeiro de 2020, juntou-se feixes oriundos da parte aérea e, 

posteriormente, foi feita a secagem do material em estufa de circulação forçada até 

massa constante (g planta-1). Os dados foram submetidos à análise de variância através 

do software SISVAR e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

significância.  Houve diferença significativa entre as cultivares copa e porta-enxerto, 

sendo as cultivares Marselan, Touriga Nacional, Muscat Petit e Petit Verdot iguais entre 

si e superiores às demais em torno de 80% quanto a matéria seca, considerando ambos 

porta-enxertos. Já quanto aos porta-enxertos, a cultivar IAC-766 apresentou 

superioridade de 50% na matéria seca média em relação a ‘Paulsen 1103’. Comparado 

ao porta-enxerto IAC-766, todas cultivares copa apresentaram menor vigor vegetativo 

ao serem enxertadas no ‘Paulsen 1103’, enquanto que a cultivar de copa Marselan foi 

superior, quanto a matéria seca de poda, em relação às demais. 
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Em soja, a produtividade potencial de grãos é dependente do número de plantas por 

área, número de vagens por planta, número de grãos por vagem e o peso médio dos 

grãos. O número de vagens é dependente do número de flores produzidas pela planta e 

do vingamento, ou seja, as flores fecundadas que originam vagens. Sabe-se que, por 

consequência de fatores bióticos, abióticos, fisiológicos e genéticos, a cultura da soja 

tem alto índice de abscisão floral. Diante do exposto, objetivou-se obter informações a 

respeito do vingamento floral e algumas características agronômicas em progênies 

precoces e tardias de soja. Os experimentos em campo foram conduzidos durante o ano 

agrícola 2019/2020, no município de Ijaci-MG, Fazenda Palmital (UFLA). As progênies 

foram avaliadas em dois experimentos: um contendo progênies e testemunhas precoces 

e outro com as progênies e testemunhas tardias, sendo os dois conduzidos sob 

delineamento de blocos casualizados. No experimento com progênies precoces foram 

utilizados, 77 progênies + 7 testemunhas + 6 genótipos inertes. Para as progênies 

tardias, adotou-se 83 progênies + 7 testemunhas. A parcela foi constituída de duas 

linhas com três metros. Na parte central, foram selecionadas três plantas de cada linha 

(totalizando 6 plantas) e colocado um receptáculo, de tecido voil visando coletar as 

flores/vagens e outras estruturas reprodutivas. Foram avaliados os caracteres 

agronômicos dias para a maturação absoluta (DPM), dias para o florescimento (DPF) 

produtividade (PROD) e porcentagem de vingamento floral (PV). As análises 

estatísticas foram realizadas no software R, utilizando a abordagem de modelos mistos. 

Primeiramente foram estimados os componentes de variância, herdabilidade e acurácia. 

Em seguida, foram obtidos os valores médios preditos (BLUP’s) para todos os 

caracteres avaliados nos dois experimentos. A variância genética para os quatro 

caracteres indica a existência de variabilidade genética entre as progênies, 

possibilitando assim a identificação de genótipos superiores, tanto para as progênies 

precoces quanto para as tardias para PROD, DPM, DPF e PV. As estimativas de 

parâmetros genéticos e fenotípicos denotam acurácia alta para todos os caracteres com 

exceção de PV. As magnitudes da herdabilidade foram elevadas para DPM, DPF e 

PROD. Foi verificado que a Porcentagem de Vingamento floral em soja é baixa, tanto 

em progênies precoces como em progênies tardias. 
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Resumo  

A literatura, como outras formas de expressão artística, estabelece relações com o 

contexto em que é produzida e circula. Nesse sentido, as circunstâncias político-sociais, 

entre outras condições históricas, incluindo as concepções estéticas, deixam marcas nas 

produções literárias, seja quando se referem diretamente a essas circunstâncias, seja 

quando se referem a outras questões, aparentemente indiferentes a essas condições. A 

partir dessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo analisar o trânsito do 

poeta Vinicius de Moraes de “poeta de livros” a “poeta de discos”, com ênfase nas 

questões políticas e sociais, 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. Paralelamente a tais questões, o 

trabalho busca analisar como o tema do amor, central na obra de Vinicius, também se 

insere nesse trânsito, sendo escrito e/ou cantado como fonte de desejos e conflitos, 

prazeres e dores. 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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 A Violência contra a Mulher tem sido debatida, para a efetivação de políticas 

públicas, criando formas de atendimento à mulher. Este trabalho tem como objetivo 

geral a elaboração do plano de enfrentamento da violência e proteção da mulher no 

município de Lavras. Como objetivos específicos, realizar o levantamento dos 

indicadores da violência local; analisar os possíveis problemas das políticas e ações 

existentes; desenhar as fases iniciais do ciclo de Políticas Públicas, envolvendo a 

rede de proteção. Tem como metodologia a pesquisa descritiva e técnicas de estudo 

de caso, e realização de entrevistas com gestores públicos e demais agentes de 

proteção social, e com mulheres em situação de violência; e análise de dados 

documentais. Os seguintes referenciais teóricos são importantes para a análise dos 

resultados da pesquisa, Gênero e Patriarcado na visão da autora Heleieth Saffioti e 

demais autoras que mantêm afinidade com essa linha teórica; Gênero, Classe e Raça, 

na perspectiva de Sueli Carneiro e demais autoras que nos auxiliaram a entender a 

interseccionalidade e as relações de poder; Violência contra a mulher e sua 

tipificação, e o Ciclo de Políticas Públicas, com as contribuições de Sergio Secchi, 

compreendendo o processo para a formulação de uma política pública. Como 

resultados parciais deste trabalho, foi feita a inclusão na agenda local a temática por 

meio de uma Audiência Pública realizada na Câmara Municipal. Estiveram presentes 

autoridades locais, o evento permitiu o debate sobre a articulação da rede de 

enfrentamento e apoio a mulheres em situação de violência e também a construção 

do plano municipal de enfrentamento da violência e proteção da mulher. 
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The groundwater recharge depends on deep drainage. For this to occur, initially there must be infiltration of 

water in the soil. The soil use and management strong influence the process of water infiltration. In Cantareira 

System, knowledge of soil classes combined with the management practices used is an essential for indicate 

the best use of the soil for each soil class, in order to promote an improvement in water recharge. The 

objective of this research was to determine the rate of basic infiltration in three different soil classes 

combined with four different land uses. This research was carried out considering land uses of native forest, 

eucalyptus, rotated grazing and continuous grazing which occur in Red yellow Argisol, Haplic Cambisol, 

and Regolith Neosol in the Cantareira System. Soil physical properties determined in laboratory were texture, 

bulk density, organic matter, micro and macro porosity, and soil aggregates. Soil infiltration was determined 

by using a double ring infiltrometer and Kostiakov model was performed to achieve the soil infiltration rate. 

The results were subjected to analysis of variance (ANOVA) and the means by Tukey's test (5% probability) 

in the RStudio software were compared. Cambisol revealed as having the highest infiltration rate under the 

use of native forest compared to other soils. For Neosol, the infiltration rate is almost the same, regardless 

of land uses. For Argissols, the rate of basic infiltration is higher under the native forest compared to other 

uses. The native forest in Cambisol showed a higher rate of water infiltration compared to the other soils and 

being an important area for preservation, influencing strongly the water recharge into the soil. Animal 

trampling may have caused compaction in continuous grazing, reflecting very low water infiltration values 

in the soils.  
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