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A  PRESENTAÇÃO
 

 

 

A expansão da oferta de cursos superiores em nossa instituição exige da 

comunidade acadêmica o avanço da produção científica, bem como do aprimoramento 

dos mecanismos de divulgação daquilo que se produz. Nesse sentido, o campus 

IFMG/SJE organizou o III Seminário de Integração Acadêmica e a II Jornada de 

Extensão Acadêmica do IFMG-SJE entre os dias 18 a 23 de maio de 2015. O Seminário 

foi uma proposta interdisciplinar com a participação das quatro graduações do campus: 

tecnologia em Silvicultura, bacharelado em Agronomia, bacharelado em Engenharia 

Florestal, bacharelado em Sistemas de Informação e Licenciatura em Matemática. No 

evento, os docentes, alunos e convidados tiveram a oportunidade de expor suas 

respectivas produções para comunidade acadêmica, por meio de palestras, minicursos e 

apresentação de trabalhos. O Seminário de Integração Acadêmica tem, como propósito, 

tornar-se um momento de aprendizado e incentivo à produção científica no campus São 

João Evangelista. 

O avanço na oferta de cursos superiores de nossa instituição exige da 

comunidade o avanço da produção científica, bem como a expansão de mecanismos de 

divulgação daquilo que se produz. Nesse sentido o III Seminário de Integração 

Acadêmica do IFMG campus São João Evangelista e a II Jornada de Extensão 

Acadêmica do IFMG-SJE têm como propósito se tornar um espaço de difusão da 

produção acadêmica da Instituição e de intercâmbio com pesquisadores de outras 

instituições. Para garantir a interdisciplinaridade os coordenadores de todos os cursos 

fazem parte da comissão organizadora, que também contou com servidores técnico-

administrativos, bem como de auxílio de discentes. 
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CAPÍTULO  1
 

 

 

Resumos expandidos das apresentações na modalidade de Pôster do III Seminário de Integração 

Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e da II Jornada de Extensão Acadêmica do 

IFMG-SJE. 
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CAPÍTULO 1 

POSTER 01 

 

A ETNOMATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

PRODUÇÃO DE SABERES NO VALE JEQUITINHONHA 

 
Leila de Cássia Faria Alves

(1,**) 

 
1
 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, leiladcassia@yahoo.com.br 

**
 Orientadora do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas têm sido as discussões em torno do 

processo ensino/aprendizagem que apontam para 

a necessidade de mudanças nas práticas 

pedagógicas empreendidas pelos professores nas 

diferentes esferas educativas O saber 

descontextualizado, homogeneizador e baseado 

em modelos tradicionais passa a ser contraposto a 

um novo modelo de escola que valoriza os saberes 

que permaneceram à margem do cânone 

educacional (ARROYO, 2005; ROCHA & 

MARTINS, 2011; D’AMBRÓSIO, 2005). 

Neste sentido podemos apontar o paradigma da 

Educação do Campo como um importante 

movimento de transformação social via Educação 

desenvolvido no Brasil nas últimas décadas. 

Dessa maneira, enquanto fruto das negociações 

entre a sociedade e o Estado, a Educação do 

Campo é centrada, como bem observa a 

professora Roseli Salete Caldart, na “luta por 

políticas públicas que garantam aos trabalhadores 

do campo o direito à educação, especialmente à 

escola, e a uma educação que seja no e do campo” 

(CALDART, 2008, p. 79).  

Por esse viés, a Educação do Campo se 

desenvolve a partir de parcerias envolvendo os 

movimentos sociais, os trabalhadores e as 

trabalhadoras camponesas e o Estado. Dentro 

desse cenário de interação surgem alguns 

questionamentos cujas respostas devem ser 

concretizadas em uma análise minuciosa dos 

agentes e das suas práticas no ambiente 

educacional.  

Na esteira desses debates, esta pesquisa utiliza 

a Etnomatemática como ferramenta de estudo para 

abordar algumas das principais questões 

discutidas nos territórios da Educação do Campo, 

dentre as quais, destacamos algumas a seguir. 

Como humanizar o processo ensino e 

aprendizagem para os estudantes da Educação do 

Campo? Como vêm sendo realizadas as práticas 

pedagógicas que tornam o ensino no campo 

descontextualizado e em que momento isso 

acontece? Qual é o resultado obtido na práxis de 

um professor que se utiliza de estratégias 

contextualizadas para o meio ao qual está inserido 

e aquele cuja didática é caracterizada como 

massificada por não se embasar em propostas para 

uma Educação verdadeiramente do Campo? O 

que torna esse ambiente dito acentuadamente 

diferenciado: o contexto, os sujeitos envolvidos 

no processo, ou ambos? 

Ressalte-se que este trabalho que ora 

apresentamos contém resultados preliminares, 

parte de uma pesquisa de mestrado que vem sendo 

desenvolvida junto ao Departamento de Educação 

da FAE/UFMG. A previsão de defesa da 

dissertação é para o mês de julho do corrente ano. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Essa pesquisa vem sendo realizada com a 

primeira turma de estudantes da Licenciatura em 

Educação do Campo da UFVJM, iniciada no ano 

de 2009 e concluída em 2014. As aulas foram 

ministradas de acordo com as diretrizes da 

pedagogia da alternância, isto é, durante o período 

de vigência do curso, nos meses de janeiro e julho 

ocorria o Tempo-Escola, e nos meses que se 

intercalaram a esses, o Tempo-Comunidade.  

Na pedagogia da alternância esse segundo 

momento é marcado pelo encontro entre os 

professores formadores e os educandos em 

espaços exteriores à sala de aula. Na Licenciatura 

em Educação do Campo da UFVJM o Tempo 

Comunidade ocorre em diversas comunidades 

rurais do Vale do Jequitinhonha, no nordeste do 

estado de Minas Gerais. Os encontros que 

embasam nosso estudo faziam parte da formação 

docente dos alunos da licenciatura, mais 

especificamente das disciplinas ligadas ao Estágio 

Supervisionado, comum às graduações dessa 

modalidade. Na estrutura da alternância como um 

todo, a função social desses momentos de 

interação objetiva articular os saberes científicos 

com os saberes locais, uma das prerrogativas da 

Educação do Campo. 

Assim, enquanto formadores desses educandos 

e como pesquisadores da Educação do Campo, a 

partir da metodologia denominada pesquisa-ação, 
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observamos nesses inter-módulos a forma como a 

disciplina de Ciências da Natureza e Matemática 

vem sendo desenvolvida nas salas de aula das 

escolas do campo da região supracitada. Esse 

passo foi de sua importância para que pudéssemos 

documentar em um primeiro momento os 

comentários feitos pelos educandos da 

licenciatura durante as atividades do Tempo 

Comunidade, e a partir das análises tanto das 

dificuldades quanto dos êxitos apresentados na 

utilização da matemática, levantar possíveis meios 

que viabilizem a aprendizagem, levando em conta 

as experiências por eles vividas e inseridas dentro 

daquele contexto histórico social. 

Obviamente, nesse tipo de abordagem a 

interação pesquisador-pesquisado fundamental, 

pois ambos estiveram envolvidos numa mesma 

ação pedagógica. Nesse sentido, ao refletirmos 

sobre um universo que não pode ser quantificado, 

composto de subjetividades, optamos pelo método 

denominado “estudo de caso”, tomando assim 

como referência as práticas educativas 

desenvolvidas nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado pelos alunos da Licenciatura em 

Educação do Campo. Esse viés interpretativo tem 

nos permitido refletir sobre a 

articulação/confronto de saberes como uma 

estratégia de construção dialética do 

conhecimento, sobretudo entre os saberes 

científicos preconizados pela academia e o saberes 

populares presentes no cotidiano dos camponeses 

do Vale Jequitinhonha. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa pesquisa é tributária de nossa atuação 

como docente e pesquisadora junto ao Programa 

de Apoio à Formação Superior em Licenciatura 

em Educação do Campo (Procampo) da UFVJM. 

Essa política pública apoia a implementação de 

cursos regulares de Licenciatura em Educação do 

Campo nas instituições públicas de Ensino 

Superior de todo o país, voltados especificamente 

para a formação de educadores para a docência 

nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio das escolas rurais do país.  

Durante o Tempo Comunidade, momento em 

que os professores se deslocam até as 

comunidades rurais para acompanhar os alunos da 

licenciatura nas disciplinas dessa etapa formativa, 

pudemos observar que modelos padronizados e 

massificados de ensino são os responsáveis pelas 

respostas negativas no processo ensino-

aprendizagem. Isso é facilmente constatado 

quando, dentre outros, observa-se a falta de 

professor qualificado para trabalhar a diversidade 

na Educação do Campo. 

Ademais, percebe-se que a desvalorização dos 

saberes, valores e concepções de mundo dos 

alunos e a conseqüente falta de sensibilidade para 

entender que o ensino, em especial da matemática, 

deve levar em consideração a realidade 

sociocultural do aluno, relega o conhecimento 

matemático que trazido de casa ao segundo plano. 

Portanto, há a necessidade de uma análise 

profunda nas práticas pedagógicas que são 

concebidas nessas escolas.  

Bem sabemos que a Universidade enquanto 

instituição formadora pode intervir e contribuir de 

forma significativa no contexto da Educação do 

Campo. Assim, nos territórios educativos que 

ocupamos, é cobrada a mudança de práticas 

pedagógicas voltadas para o campo, excluindo a 

educação bancária em que o educando apenas é 

um depositário do conhecimento e, à medida que 

capitaliza todas as informações dirigidas a ele no 

processo, é promovido em sua eficiência.  

Diante de todas essas discussões, volta-se o 

olhar para o professor que possui a identidade de 

uma relação de poder. O seu contato direto com o 

aluno é o principal meio de elaboração de 

métodos que tornem o processo de 

ensino/aprendizagem eficiente e significativo.  

Dentre as várias alternativas de ensino que 

analisamos, a Etnomatemática mostrou-se 

coerente com nossas inquietações. Para isso 

tomamos como base teórica deste estudo as 

pesquisas desenvolvidas por Ubiratan 

D’Ambrósio (1993, 2005). Ancorado nos estudos 

de Paulo Freire (1981), esse pesquisador observa 

que dentro da perspectiva da pedagogia 

tradicional, o ensino da matemática se preocupava 

simplesmente com a transmissão de 

conhecimentos, negligenciando a relação existente 

entre escola e vida, ou seja, a práxis. Aos 

professores, cabia a transferência dos conteúdos 

matemáticos e aos alunos, a recepção desses. Essa 

estratégia não era exclusividade do ensino da 

matemática, já que era um modelo que no nosso 

entendimento, tornou-se hegemônico na sociedade 

brasileira. 

Portanto, o ensino da matemática na Educação 

do Campo deve primeiro perguntar-se sobre como 

os campesinos e campesinas “compreendem e 

interpretam o seu meio, vislumbrando tal questão 

como condição incontestável para a construção do 

conhecimento” matemático (Idem, 1981). A partir 

dessa compreensão e interpretação dever-se-á 

desenhar um currículo que dialogue com as 

questões referentes aos processos socioculturais, 
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pois a vida no campo também ensina. Não é 

difícil de perceber que o homem e a mulher do 

campo utilizam técnicas de medição e contagem; 

usando o pensar geométrico e probabilístico na 

sua relação com a vida, principalmente, na sua 

relação com o trabalho.  

Nesse sentido, como observa D’ambrósio,a 

etnomatemática privilegia o raciocínio qualitativo. 

Um enfoque etnomatemático sempre está ligado a 

uma questão maior, de natureza ambiental ou de 

produção, e a etnomatemática raramente se 

apresenta desvinculada de outras manifestações 

culturais, tais como arte e religião. A 

etnomatemática se enquadra perfeitamente numa 

concepção multicultural e holística de educação. 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p.44) 

Nota-se que os fundamentos da agenda 

etnomatemática recaem sobre a relação dialética 

estabelecida em torno do par 

conhecimento/interesse defendido por Habermas 

(1982). Essa compreensão nos leva a perceber a 

necessidade de produção de currículos e saberes a 

partir das necessidades dos sujeitos partícipes da 

práxis pedagógica. 

Dessa forma, torna-se necessário e urgente, 

discutirmos sobre os efeitos produzidos pelas 

estratégias didáticas utilizadas pelos professores 

que atuam nas escolas do campo, identificando 

pontos positivos e/ou negativos. Esse passo será 

de fundamental importância para que possamos 

refletir sobre dispositivos práticos e teóricos que 

considerem o contexto das salas de aulas do 

campo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observamos em linhas gerais nesse 

texto, a inter-relação da matemática escolar com a 

matemática da vida cotidiana do aluno tem um 

papel importante no processo de escolarização do 

indivíduo, pois oferece sentido ao conteúdo 

estudado, facilitando sua aprendizagem e o 

tornando mais significativo.  

Assim, nos domínios desta pesquisa buscamos 

analisar as contradições sociais inerentes à lógica 

do capital e a correlação de forças presentes na 

relação capital - trabalho, contrapondo a 

matemática escolar e a matemática vivida ao 

cotidiano dos camponeses do Vale do 

Jequitinhonha. Portanto, podemos afirmar nessas 

notas preliminares que a Educação do Campo 

eminentemente se situa no campo das 

contradições sociais inerentes à sociedade 

brasileira, pois visa contestar o modelo 

hegemônico através da superação da lógica 

produtivista imperante. 
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CAPÍTULO 1 

POSTER 02 

 

ABORDANDO CONCEITOS DE PRISMAS COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL 
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INTRODUÇÃO 

Abordar este conteúdo com alunos cegos é um 

importante papel social. Trabalhar com esses 

estudantes é dever do professor, pois, todos tem o 

direito de aprender e é dever da escola acolher 

qualquer estudante, seja ele branco, negro, índio, 

cego, surdo, mudo, cadeirante, amputado. Todos, 

se exceção tem direito à educação. 

Todos são cidadãos e sãos iguais perante a lei, 

têm os mesmos direitos e deveres isso é o que diz 

o artigo 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

A escola não pode ser privilégio de uma 

maioria dita “normal”, todos devem ser incluídos 

tanto na escola quanto na sociedade. 

Os estudantes de Licenciatura em Matemática do 

IFMG/SJE (Instituto Federal de Minas Gerais 

Campus São João Evangelista) têm se mostrado 

preocupados com a demanda de estudantes que 

apresentam alguma deficiência física que estão 

chegando para a escola, esse número está a cada 

vez aumentando mais, principalmente com o 

fechamento de algumas APAEs (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais), para onde são 

enviados os estudantes que apresentam alguma 

deficiência física e mental, no entanto, muitas 

destas APAEs já não recebem mais verbas dos 

governos federal, estadual e municipal, justamente 

porque o governo entende que este investimento 

já é feito nas escolas de ensino fundamental e 

médio. E é garantido a todos os discentes. 

Pensando nisso, os orientadores desta 

atividade, durante uma aula de Geometria 

Espacial, do Curso Licenciatura em Matemática 

no primeiro semestre de 2014, em que o professor 

da referida disciplina sugeriu que fosse elaborado 

uma atividade voltada para a educação inclusiva, 

decidiu-se então a trabalhar com o conteúdo 

prismas e seus conceitos com estudantes cegos. 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar que 

é possível incluir todos os estudantes no sistema 

regular de ensino de Matemática. Que para um 

aluno cego a dificuldade é ainda maior porque a 

escola trabalha mais com o campo visual (não 

querendo aqui ignorar os surdos e mudos, pelo 

contrário, estes também têm muitas carências 

didáticas e pedagógicas), porém, no que diz 

respeito à Matemática, quase todos os conteúdos 

precisam ser demonstrados com material concreto. 

Mostrar que cada estudante tem sua própria 

demanda de aprendizado e professor pode 

encontrar recursos para trabalhar com todos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O alvo dos pesquisadores foram dois alunos 

que apresentam deficiência visual total. Um deles, 

João de Souza (nome fictício), que é estudante da 

Licenciatura em Matemática do próprio Instituto 

Federal e perdeu a visão a oito anos atrás, aos 

doze anos de idade, o outro é Pedro Henrique 

(nome fictício), de dezessete anos, estudante do 

terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual 

Odilon Behrens, em Guanhães MG. Este nasceu 

com a referida deficiência. 

A atividade foi realizada na biblioteca da 

Escola Estadual Odilon Behrens, e foi divida em 

quatro etapas: exploração, demonstração, 

definição e cálculo. 

Na primeira etapa os alunos fizeram a 

exploração do material por aproximadamente 

trinta minutos fazendo uma leitura tátil dos 

sólidos geométricos, eram seis sólidos diferentes 

em tamanhos ou formatos, os alunos ficaram à 

vontade e não foi feita nenhuma interrupção. O 

João reconheceu num primeiro momento que 

eram todos sólidos, porém, não soube classificá-

los como prismas, o Pedro reconheceu os sólidos 

como se fossem figuras planas, como o triângulo, 

o quadrado, e o retângulo. (prismas de bases 

triangulares, quadrangulares e retangulares, 

respectivamente). 

Na segunda etapa foi verificada a definição de 

que prisma é todo sólido geométrico limitado 

lateralmente por paralelogramos, e por dois 

polígonos iguais e paralelos nas extremidades. O 
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que é chamado de lado numa figura plana, no 

sólido é chamado de aresta. Cada uma destas 

arestas liga um vértice ao outro.  

Na terceira etapa foi perguntado aos 

orientandos o que eles sabiam sobre planos e 

paralelismo de planos, João respondeu o seguinte: 

“são dimensões infinitas que estão no espaço, que 

planos paralelos não se encontram, pois em 

qualquer ponto que medirmos a distância entre 

eles ela será a mesma”, ele usou como referência 

o plano do piso e o plano da mesa, onde estavam 

os sólidos e também alguns livros da biblioteca 

escolar para representar os planos e posicionamos 

os prismas entre esses livros, de forma que as 

bases superiores e inferiores ficavam totalmente 

apoiadas neles. Pedro disse: “se planos são 

infinitos então como dizemos que estes lados 

formam um plano”? Os orientadores explicaram 

que estes lados apenas delimitam um espaço que 

uma figura ocupa num plano e João disse que nos 

sólidos chamamos de face cada “lado” deste 

sólido que pode ser apoiado num plano qualquer. 

Um orientador completou que cada face é 

composta por um fechamento das arestas de 

vértice a vértice, portanto, a face com o menor 

número de arestas num sólido é formada por três 

arestas, esta recebe o nome de face triangular, e 

pela definição de prisma, esta face só pode estar 

nas bases de um prisma triangular. Todas as faces 

laterais do prisma são paralelogramos 

quadrangulares ou retangulares. E para descobrir a 

área lateral do prisma, basta somar a quantidade 

de retângulos laterias e fazer o produto deste 

número encontrado pela área de um destes 

retângulos. Isso no caso de prisma regular. No 

caso de prisma irregular a área lateral será a soma 

da área de cada retângulo. Chama-se prisma 

regular, todo e qualquer prisma que tenha o 

polígono regular nas bases. Exemplo: prisma 

quadrangular regular, é composto por um 

quadrado em cada base. Quando isso não 

acontece, o prisma é dito irregular. Um exemplo 

clássico de prisma irregular seria aqueles que 

tenham com bases um triângulo escaleno. 

O Pedro observou que o cálculo das áreas 

desses sólidos é parecido com o cálculo das 

figuras planas e perguntou: 

 – Qual é a diferença entre um sólido 

geométrico e um polígono? 

 – João assim definiu: 

 – Desenhe uma figura na mesa e depois pegue 

o seu desenho e coloque-o na minha mão. 

Pedro disse que não dava para pegar, e João 

completou: “essa é a diferença, o sólido a gente 

pode manusear.” 

Com o auxílio de uma régua preparada pelos 

orientadores com medidas marcadas por um 

pequeno corte a cada 05 centímetros eles 

calcularam por aproximação as áreas das bases e 

as áreas laterais dos prismas, para essa primeira 

abordagem foi possível perceber indícios de 

aprendizagem, principalmente em relação ao 

Pedro, pois, foi o primeiro contato dele com o 

material e também a primeira vez que fez os 

referidos cálculos. Eles sugeriram que estas 

réguas fossem marcadas por cortes maiores de 05 

em 05 centímetros e cortes menores a cada 

centímetro. Quanto aos orientadores, estes não 

tinham nenhum tipo de régua especial (em braile) 

para pessoas com deficiência visual.  

Na quarta etapa foi trabalhado com eles o 

cálculo de volume do prisma, primeiro se quis 

saber a diferença entre área e volume. Pedro ainda 

não conhecia a medida de volume, João disse: o 

volume é usado como medida de capacidade dado 

em medidas cúbicas, enquanto a área é dada em 

medidas quadradas. Complementou-se que a área 

é dada em unidades de medidas ao quadrado, 

justamente por ser calculada pelo produto de duas 

dimensões (comprimento e altura), e sua área é 

dada pela planificação de suas faces, ou seja, 

transformando-a em uma figura plana. Enquanto o 

volume é calculado pelo produto de três 

dimensões (comprimento, altura e largura). 

𝑉 = 𝑎. 𝑏. 𝑐. Lê-se: produto de a entre a,b,c. 

Então façamos o cálculo do volume, a saber: V = 

volume; a = largura; b = base ou comprimento; h 

= altura. 

Perceba que numa figura espacial as medidas 

𝑎. 𝑏 equivalem a 𝑏. ℎ numa figura plana, veja que 

𝑎. 𝑏 é a área da base, esta base é uma figura plana, 

e mede-se a área de figuras planas fazendo o 

produto da base pela altura, ou seja, 𝑏. ℎ. No caso 

de triângulo a área é: (𝑏. ℎ) 2⁄  porque o triângulo 

é um quadrado cortado ao meio por uma diagonal. 

A maneira correta de representar a fórmula do 

cálculo do volume de um prisma é: 𝑉 = 𝑎. 𝑏. ℎ 

(lê-se volume é igual ao produto da área da base 

pela altura). 

Com base nessas informações, os dois 

estudantes começaram a trabalhar com o cálculo 

dos volumes dos prismas que foram apresentados 

para eles, mediram já com a régua modificada, 

sugerida por eles próprios, as dimensões de alguns 

prismas. O primeiro prisma a ser medido foi um 

hexaedro regular (cubo) de arestas medindo 10 

cm. Eles fizeram 𝑉 = 𝑎. 𝑏. ℎ e encontraram v = 

1000 cm³. Douglas já conhecia o método de 

transformação de cm para metro, e concluiu V = 1 

dm³, que equivale a 1 litro. Quanto ao Marcos, 
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recorremos às tabelas de múltiplos e submúltiplos 

do metro e do litro para ensinar-lho a fazer a 

transformação. 

Depois foi calculado o volume e a área de um 

prisma de base triangular com as arestas da base 

medindo 10 cm e altura medindo 30 cm. Eles 

encontraram a altura do triângulo da base usando 

o teorema de Pitágoras: 10² = 5² + h²; neste caso, 

h² = 75; então h = 5√3 . 

Calculando o volume:𝑉𝑝 = 𝐴𝑏. ℎ = 750√3 

cm³. 

Calculando a área: 𝐴𝑝 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙 = 50√3 

cm² + 900 cm². 

Vale a relação: Ap = área do prisma; Vp = 

volume do prisma; Ab = área da base; Al = área 

lateral; V = volume; h = altura; b = base; At = 

área do triângulo. 

𝐴𝑝 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙 (soma das áreas da base com a 

área lateral) 

𝐴𝑡 = (𝑏. ℎ) 2⁄  (meio produto da base pela 

altura) 

𝑉𝑝 = 𝐴𝑏. ℎ (produto da área da base pela 

altura) ou ainda. 

𝑉𝑝 = 𝑎. 𝑏. 𝑐 (produto da base pela altura e pelo 

comprimento) 

𝐴𝑙 = 𝑏. ℎ. 𝑛 (produto da base pela altura e pelo 

número de faces laterais) 

𝐴𝑏 = 𝑏. ℎ (produto da base pela altura). 

Aos poucos os orientandos foram se adaptando 

com as fórmulas, e perceberam que não precisam 

saber todas, às vezes basta fazer algumas relações 

entre as fórmulas e as figuras. 

Assim, foi realizado também o cálculo de área 

e volume dos prismas de base pentagonal e 

hexagonal. Para a representação de volume foi 

utilizado água e areia. Como no primeiro caso, o 

João havia convertido o volume de massa em 

líquido (capacidade), os orientadores colocaram 

água dentro daquele cubo com 01 dm³ de volume 

para que eles tivessem a percepção da quantidade 

de água que é equivalente a 1 litro. Colocaram 

areia no prisma triangular de arestas da base 

medindo 10 cm e altura 30 cm, depois eles 

calcularam esse volume e encontraram um valor 

aproximado de 1,3 dm³, fazendo a relação, 

obtiveram a quantidade aproximada de 1,3 litro de 

areia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ressalta-se que essa atividade foi realizada 

num só encontro, porém, já se percebe um grande 

avanço, mas ainda se tem muito a explorar, 

principalmente em relação ao Pedro como falado 

no início, foi o primeiro contato dele com o 

material, ele fazia perguntas pertinentes com o 

conteúdo e se mostrava interessado na atividade e 

demonstrava indícios de aprendizagem. Era 

esperado que os orientadores tivessem mais 

dificuldade em abordar o conteúdo com ele, por 

ser o primeiro contato dele com este conteúdo. das 

figuras parecidas com caixas de sapatos, dados, 

etc; e segundo porque era o primeiro contato dele 

com o conteúdo. 

Em relação ao João, este apenas aprimorou 

alguns detalhes, pois, já havia estudado a 

disciplina Geometria Espacial. É importante 

lembrar que ele é estudante da graduação em 

matemática. Em relação à atividade, ele mais 

parecia um orientador que um elemento de estudo, 

isso foi de vital importância para abordar o 

conteúdo com o Pedro (principal alvo). Sempre 

que surgia uma dificuldade para os orientadores 

em intervir pedagogicamente com ele. O João os 

auxiliava para que se fizessem ser entendidos. 

Obviamente esta não é uma tarefa fácil, nem 

para estudantes videntes, sequer para cegos, mas, 

o que se percebe em relação aos orientandos desta 

atividade é que eles foram muito aplicados ao que 

se destinaram a fazer.  

Cabe ao professor perceber que cada discente 

(mesmo aqueles com características parecidas) 

tem maneiras diferentes de aprender: uns mais 

rápido, outros nem tanto, alguns precisam de 

várias demonstrações, e há ainda outros que se 

dedicam pesquisando ainda mais os conteúdos, 

porém, todos eles são estudantes e como tal tem o 

direito de aprender, o professor tem o dever de 

ensinar, a escola tem a obrigação de dar suporte a 

ambos, e o governo deve atender a todos. 

CONCLUSÕES 

Percebe-se que o ensino brasileiro passa por 

muitas transformações, mas ele precisa ser 

reformulado de acordo com as exigências da 

sociedade, nossos estudantes estão chegando à 

escola sem grandes expectativas em relação ao 

aprendizado, a informação está disponível o 

tempo todo na internet, dando a entender que não 

é preciso frequentar a escola, mas, as pessoas 

muitas vezes não sabem como procurar, de 

repente se apegam numa primeira informação sem 

verificar a fonte e acabam incorrendo em erro, 

pois, essas informações na maioria das vezes são 

incorretas ou imprecisas, e ainda, dificilmente se 

encontram demonstrações dos conteúdos 

pesquisados na internet, a não ser, é claro, que 

sejam de fontes fidedignas como: artigos 

acadêmicos publicados em parceria com entidades 
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de ensino, sites específicos, ou editora 

reconhecida. 

Em geral, a educação no todo tem as mesmas 

carências, como o tema é matemática para cegos, 

falemos da demanda dessa disciplina.  

A matemática está presente na vida das 

pessoas de todas as formas, tudo gira em torno 

dela, mesmo que seja imperceptível ou 

desconsiderada, por exemplo: número de celular, 

número da casa ou de um endereço qualquer, são 

situações vivenciadas todos os dias sem se dar 

conta da importância matemática envolvida nelas. 

Muitas vezes os estudantes desistem da 

matemática pelo estigma que ela carrega de ser 

muito difícil, coisa de gênio ou de louco, enfim. 

Porém, se for trabalhada de maneira correta, a 

matemática é muito prazerosa, a escola trabalha 

muito com o campo visual e deixa de lado o 

campo das demonstrações, ora, se demonstrando 

já é tida como difícil, imagine quando o estudante 

é cego. Isso provocou os orientadores a escrever 

este artigo sobre prismas para estudantes com 

necessidades especiais. Aliás, quando se trata de 

conhecimento todos apresentam as mesmas 

necessidades.  

Para FERNANDES & HEALY a inclusão 

escolar é antes de tudo, uma inclusão política e 

social. A sociedade ainda não está preparada para 

essas mudanças que há muito se fazem 

necessárias. 
Nem sempre nossas concepções 

encontram respaldo nas práticas 

cotidianas e nos aparatos institucionais. 

Na verdade, nota-se que a partir das 

políticas de inclusão há a necessidade de 

preparar a comunidade educacional para 

receber estes alunos. Dentre as muitas 

incertezas, singularidades e conflitos de 

valores que ocupam nossas mentes, 

certamente as questões que se relacionam 

as nossas ações pedagógicas têm um 

papel central. Neste contexto, nos 

últimos anos, nossos estudos têm como 

um de seus fins, promoverem ações 

concretas destinadas a favorecer o fazer 

pedagógico de educadores que nos 

últimos anos têm acolhido aprendizes 

sem acuidade visual dentro dos padrões 

normais em suas salas regulares. 

(FERNANDES; HEALEY, 2010 apud 

FERNANDES; HEALY, 2007 p.3). 

Um estudante quando tem a oportunidade de 

visualizar um objeto certamente terá mais 

facilidade em conceituá-lo. Se numa sala de aula 

de matemática com média de 40 estudantes 

houver pelo menos um estudante sem acuidade 

visual normal e a escola der suporte necessário a 

esse estudante, dando-lhe a oportunidade de 

manusear objetos relacionados à disciplina ele e 

seus demais colegas de sala terão a oportunidade 

de construir um conhecimento sólido baseado em 

experiências táteis e visuais. FERNANDES & 

HEALEY afirmam: 
A proposta de inclusão que defendemos 

é a que favorece ao aluno incluso 

integrar-se com seus pares e com o saber. 

Acreditamos que esse tipo de proposta 

beneficia a todos; deficiente ou não, 

promovendo uma reestruturação da 

escola que poderá oferecer uma resposta 

educativa de qualidade para todos. 

(FERNANDES; HEALEY,2010 p.24). 
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INTRODUÇÃO 

Extensão rural é o ato de estender, levar ou 

transmitir conhecimentos de sua fonte geradora ao 

receptor final, o público rural (PEIXOTO, 2008). 

Segundo Almeida (2010) A descentralização 

de políticas públicas no país permitiu a 

participação da sociedade civil organizada em 

diferentes âmbitos de sua formulação, execução e 

fiscalização. Ainda segundo este autor, desde a 

década de 1990, a universalização desse processo 

vem se consolidando no meio rural por meio da 

operacionalização de serviços de assistência 

técnica e extensão rural realizada por 

organizações não governamentais. 

Para Peixoto (2008), assistência técnica e a 

extensão rural têm importância fundamental no 

processo de comunicação de novas tecnologias, 

geradas pela pesquisa, e de conhecimentos 

diversos, essenciais ao desenvolvimento rural no 

sentido amplo e, especificamente, ao 

desenvolvimento das atividades agropecuária, 

florestal e pesqueira. 

O objetivo deste trabalho é a atuação de 

alunos, do curso de Bacharelado em Agronomia 

do Instituto Federal de Minas Gerais campus São 

João Evangelista, diretamente no campo, 

proporcionando aos mesmos uma experiência em 

lhe dar no dia-a-dia com o produtor. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi conduzido na cidade de 

Peçanha/MG, no período de junho a dezembro de 

2013 localizada em latitude de 18º 32' 55" S, 

longitude 42º 33' 25" W, com altitude média de 

780m e uma área de aproximadamente de 998,8 

Km
2
. Esta cidade caracteriza-se pela forte 

expansão no plantio de eucalipto, sendo esta, a 

atividade que representa a principal fonte 

econômica deste município, certo de que, o 

eucalipto é fonte de matéria prima para a 

produção de carvão vegetal, mourões, celulose, 

dentre outras utilidades. Além do cultivo de outras 

culturas como cana, milho, sorgo e hortaliças. 

Iniciou-se o trabalho com cadastro prévio de 

três produtores rurais, escolhidos de acordo com o 

interesse dos mesmos, para um posterior 

planejamento de atividades voltadas para o 

manejo do solo das culturas eucalipto, milho, 

sorgo e cana-de-açúcar. 

Numa segunda etapa foram coletadas amostras 

de solos das referidas culturas para avaliação da 

fertilidade e acidez. Com os resultados foram 

realizados cálculos de adubação e correção de 

acidez (RIBEIRO et al. 1999) para a correta 

implantação e manutenção de pastagens, 

eucalipto, milho, sorgo e cana-de-açúcar. 

Para tanto, fez-se necessários visitas quinzenais 

aos produtores, visando um acompanhamento no 

preparo do solo, plantio e condução das culturas 

em questão. Nas culturas do milho e sorgo, o 

objetivo foi identificar as possíveis pragas e 

doenças  orientando os produtores no controle dos 

mesmos.  

Os cálculos de adubação e correção de acidez 

basearam-se na Recomendação para o uso de 

corretivos e fertilizantes em Minas Gerais 

proposto por Ribeiro et al. (1999). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No caso do eucalipto, em todas as áreas 

amostradas foi recomendada à utilização de 

calcário dolomítico nas quantidades determinadas 

pelo cálculo de correção de acidez. Apesar de esta 

cultura ser tolerante a níveis intermediários de 

acidez a utilização deste calcário servirá como 

uma fonte alternativa para o fornecimento de 

nutrientes como cálcio (Ca) e magnésio (Mg). Os 

adubos e formulações indicados para suprir a 

necessidade da cultura foram indicados por cova, 

levando em consideração um espaçamento de 3X3 

ou 9m
2
/planta. Para adubação de plantio foi 

recomendado a utilização da formulação 

comercial 06-30-06. Devendo ser incorporação ao 

solo, por meio da distribuição em “covinhas” nas 

laterais da muda em uma distância de 

aproximadamente 20 cm do coleto, como mostra a 

figura 01 (A).  
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Observou-se nessa pesquisa  a presença de 

formigas cortadeiras do gênero Atta e 

Acromyrmex, estas formigas agem desfolhando o 

eucalipto como mostra a figura 01 (B), podendo 

este dano diminuir drasticamente a produtividade 

e até mesmo levar a morte da planta. O produtor 

foi orientado a fazer o controle destas formigas 

antes mesmo do plantio, utilizando-se iscas 

granuladas. 

Quanto à condução da brotação a orientação 

dada ao produtor foi baseada em CENIBRA 

(2008) à. Sendo assim, a desbrota, devendo ser 

feita quando as brotos atingirem uma altura entre 

70 e 150 cm, selecionar o broto mais vigoroso da 

cepa e retirar os outros brotos com o auxílio de 

uma “pá reta ou cavadeira”, deixando-se somente 

um ou no máximo dois brotos por cepa como 

mostra a figura 01 (C e D). 

Figura 1. Manejo do eucalipto, plantio e rebrota. 

 
Muda de eucalipto com “covinhas” laterais para a incorporação da 

adubação de plantio (A), rebrota de eucalipto atacado por formigas 

cortadeiras do gênero Atta (B), rebrota de eucalipto antes de fazer o 
desbaste (C) e rebrota de eucalipto após o desbaste, deixando-se 

apenas uma cepa (D). 

Para o milho e o sorgo também foram feitos 

todos os cálculos de calagem e adubação 

necessários, após algumas semanas de suas 

implantações não se observou doenças e pragas na 

cultura do sorgo, já na cultura do milho foi 

observado a presença da lagarta do cartucho 

(Spodoptera frugiperda) (figura 02 (A)) e de um 

de seus inimigos naturais a chamada tesourinha 

(figura 02 (B)). Como o nível de ataque da praga 

era baixo e havia a presença de inimigos naturais 

na área não se recomendou controle químico. 

Figura 2. Praga na cultura do milho. 

 
Danos causados pela lagarta do cartucho “Spodoptera frugiperda” 

(A) e inimigo natural da lagarta do cartucho “Tesourinha” (B). 

Para a cultura da cana-de-açúcar, foi 

recomendado ao produtor uma adubação levando 

em consideração as análises do solo e também o 

histórico da área, como a utilização de vinhaça e 

fosfato natural. Também foi recomendada a 

incorporação do adubo junto ao suco de plantio, 

tendo como base para os cálculos o metro linear 

de sulco.  

Com todas as orientações de plantio de 

condução da cultura sendo seguidas pode-se 

perceber o bom desempenho das culturas, 

consequentemente aumento na produtividade e 

lucro como mostra a figura 03 (A e B).  

Figura 3. Cultura da cana e capim Mombaça. 

 
Plantio de cana-de-açúcar (A) e pastagem de capim Mombaça (B). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste projeto, pode-se 

perceber a real importância da execução de 

projetos de extensão rural, tanto para os 

produtores quanto para os alunos. Pode ser notada 

também a enorme necessidade de mais programas 

e ações do governo que faça a transferência do 

conhecimento desenvolvido dentro das 

universidades para os produtores, proporcionando 

assim maior incremento no desenvolvimento rural 

do país, principalmente de agricultores familiares. 
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INTRODUÇÃO 

O Dialium guianense (Aublet) Sandw. 

vulgarmente conhecido como roxinho ou ferrinho, 

é uma espécie arbustiva da família das 

Leguminosas (SOARES et al, 2005).   
As sementes desta espécie, como grande parte 

das espécies florestais pertencentes à família das 

leguminosas, possuem dormência do tipo: 

tegumentar, um mecanismo satisfatório para 

assegurar a sobrevivência e conservação da 

espécie (BEWLEY; BLACK, 1994).  

Como forma de acelerar e uniformizar a 

germinação dessas sementes podem ser usados 

alguns métodos de quebra de dormência, como a 

escarificação mecânica (RIBAS et al. 1996), por 

meio de lixa d’ água, esmeril e escarificador 

elétrico, ou ainda, imersão em água quente por 

tempo variável. 

Pouco se sabe sobre o método adequado para a 

quebra da dormência de sementes de D. 

guianense. Desta forma, se faz necessário 

conhecer o melhor método para se proceder a 

quebra da dormência desta espécie.  

O presente trabalho objetivou avaliar a 

eficiência da escarificação mecânica com lixa d’ 

água e imersão em água quente na germinação de 

D. guianense. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes de D. guianense foram coletadas 

em áreas de fragmentos de Mata Atlântica 

inseridos no Instituto Federal de Minas Gerais - 

Campus São João Evangelista-MG (IFMG/SJE) e 

armazenadas no laboratório da instituição em 

condições normais de ambiente. 

O município de São João Evangelista está 

localizado nas coordenadas UTM 23K 736207.29 

m e 7947253.00 m S e altitude média de 728 

metros, sendo o clima do tipo Cwa, tropical de 

altitude, com verões chuvosos e invernos frios e 

secos, temperatura média anual de 21,08°C e 

precipitação média anual de 1211,41 mm 

(SCOLFORO et al., 2008). 

O experimento foi realizado em novembro de 

2014, no laboratório de sementes do IFMG - SJE. 

Adotou-se o delineamento experimental 

inteiramente casualizado, composto por três 

tratamentos e quatro repetições, sendo os 

tratamentos assim constituídos: T1) Testemunha - 

ausência de tratamentos pré-germinativos; T2) 

Escarificação mecânica - raspagens com lixa n° 

120 no lado oposto ao hilo, até danificar o 

tegumento e T3) Imersão em água aquecida - 

mantidas por cinco minutos em água a 80°C.  

Utilizaram-se 100 sementes por tratamento, 

sendo cada unidade experimental constituída por 

25 sementes, distribuídas em caixas Gerbox com o 

fundo recoberto por papel germitest. Tanto as 

caixas quanto as sementes foram desinfestadas em 

solução de água destilada com hipoclorito (NaClO 

- 5%) por dois minutos e secas em papel toalha.  

O experimento foi conduzido em Biochemical 

Oxygen Demand (BOD) com temperatura de 30°C 

sob fotoperíodo de oito horas. A partir do 

armazenamento, as análises foram realizadas 

diariamente no mesmo horário durante 15 dias, 

sempre repondo a solução de água destilada e 

hipoclorito na caixa Gerbox, quando necessário, 

até o papel se apresentar umedecido, porém, sem 

acumulo de água. A germinação foi avaliada 

segundo BEWLEY e BLACK (1994), 

considerando a emergência da radícula como 

critério de germinação (LIMA et al., 2006). 

O percentual de sementes germinadas foi 

submetido a análise de variância, realizada pela 

aplicação do teste F, e quando significativo, as 

médias foram comparadas através do teste de 

Tukey a 5% de significância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na escarificação com lixa (n° 120), 

representado por T2, pode ser observado um maior 

número de sementes germinadas e maior IVG 
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quando comparado a testemunha, com germinação 

de 92 sementes em um total de 100 (92%). Já no 

T3, imersão em água quente, o resultado foi 

praticamente o mesmo da testemunha e muito 

inferior ao T2, com germinação de apenas 14% 

das sementes (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Germinação (%) e índice de velocidade 

de germinação (IVG) de plântulas de Dialium 

guianense submetidas a diferentes tratamentos 

pré-germinativos. 

 

Assim, podemos observar que, ao contrário do 

T2, o T3 não apresentou resultados significativos 

quanto a quebra de dormência, sendo inviável sua 

utilização para as sementes de D. guianense 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Letras maiúsculas e minúsculas 

correspondem à comparação de médias pelo teste 

Tukey a 5% de probabilidade para germinação e 

IVG, respectivamente. 

 GERMINADAS (%) IVG 

T1 10B 0,64B 

T2 94A 12,88A 

T3 14B 1,77B 

 

Os resultados frente à escarificação foram 

também constatados por SILVA FILHO et al. 

(1994), segundo os quais a escarificação 

proporcionou altos percentuais de germinação na 

Leguminosa Peltophorum dubium.  

AZEREDO et al. (2003) recomendou o 

tratamento com imersão em água a 80ºC, uma vez 

que havia utilizado à 50ºC e 60ºC e os resultados 

encontrados não foram significativos, mas como 

analisado em T3, o efeito estatístico significativo 

também não foi observado para a imersão em 

água a 80ºC.  

 CONCLUSÃO 

A escarificação com lixa em sementes de 

roxinho apresentou resultado significativo, sendo, 

portanto, o seu uso recomendado para à quebra de 

dormência. 

Já a imersão em água a 80ºC não apresentou 

resultados significativos junto à quebra de 

dormência. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da qualidade do solo é uma tarefa 

complexa e tem recebido diversas abordagens ao 

longo dos anos, não havendo consenso entre 

profissionais da área quanto aos métodos que 

devem ser utilizados para cumprir tal tarefa 

(ARAÚJO; MONTEIRO, 2007, GOMES; 

FILIZOLA, 2006, D’ANDRÉA et al., 2002). As 

avaliações dos indicadores de qualidade do solo 

visam representar o estado do solo e verificar se 

seu uso atual está ocorrendo de forma que não 

comprometa seu uso futuro. O estudo da 

microbiota do solo é um bom indicador quanto a 

sua qualidade.  

A respiração basal do solo (RBS) possui uma 

estreita relação com as condições abióticas do 

solo, entre elas a umidade, temperatura e aeração. 

A RBS deve ser analisada de forma ímpar, ou 

seja, para cada área, os dados serão analisados de 

maneira crítica em cada contexto, pois, a elevação 

da mesma pode ser um indicativo de alta 

produtividade do sistema ou de um distúrbio 

ecológico (ISLAM; WEIL, 2000), por isso os 

dados devem ser avaliados de maneira crítica em 

cada contexto. 

A carência de estudos da microbiota do solo e 

sua atividade em São João Evangelista e região 

impossibilitam estimar o estado de degradação 

que os solos de tal região se encontram. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

qualidade do solo em uma área em recuperação 

ambiental onde foi instalado um experimento com 

sete espécies de plantas nativas da Mata Atlântica, 

com diferentes dosagens de adubo NPK e SS. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi conduzido no Instituto 

Federal de Minas Gerais, campus São João 

Evangelista, MG.  O Campus possui uma área de 

reserva legal onde a formação florestal é 

caracterizada como floresta estacional 

semidecídua. Na área de mata foram coletadas 

amostras de solo para avaliação comparativa com 

a área em recuperação.  

O plantio da área em recuperação foi realizado 

no início da estação chuvosa do final do ano de 

2013. As espécies plantadas foram Platypodium 

elegans (Amendoim do Campo), Tibouchina 

candolleana (Quaresmeira), Tabebuia ochracea 

(Ipê Amarelo), Hymenaea courbaril var. 

stilbocarpa (Jatobá), Luehea paniculata Mart. 

(Açoita Cavalo), Sparattosperma leucanthum 

(Vell.) K. Schum. (Cinco Folhas), Maclura 

tinctoria (Moreira). O experimento possui três 

blocos, sendo 5 plantas por unidade experimental, 

ou seja, cinco plantas de cada espécie, em cada 

dose e tipo de adubo dentro de cada bloco. As 

dosagens foram de 0, 50, 100, 200 e 400g de 

diferentes tipos de adubo: Supersimples ou NPK. 

Para os processos laboratoriais, utilizou-se a 

metodologia do Comunicado Técnico 99 da 

Embrapa (SILVA; AZEVEDO; DE-POLLI; 2007) 

para a coleta de solo, armazenamento, 

determinação da capacidade de retenção de água, 

determinação do teor de umidade e determinação 

da respiração basal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A RBS teve variações tanto no quesito adubo 

(Supersimples/NPK), como também no quesito 

meses decorridos (estações do ano). 

No decorrer dos meses, nota-se que, em Maio 

obteve-se maior respiração em comparação ao 

mês de Novembro. Segundo Araújo (2014), os 

maiores índices de respiração basal observadas no 

mês de Maio indicam que nesta época a condição 

de umidade do solo proporcionada pelo final da 

estação chuvosa e início da seca é a mais 

favorável à manutenção da atividade aeróbica dos 

microrganismos.  
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Figura 1. Gráfico da porcentagem da umidade 

nos meses de Maio e Novembro. 

 

Quanto às variações nas diferentes dosagens de 

adubo, nota-se que, a maior média de respiração 

nos dois meses é nas dosagens de SS. Segundo 

Vieira (2011), isso se deve ao fato de que a alta 

mineralização observada no tratamento NPK está 

relacionado à natureza das fontes de N aplicadas 

nesses tratamentos. A ureia, fonte de N usada no 

tratamento NPK, por meio da urease, é 

rapidamente transformada para a forma 

amoniacal. 

 

 
Figura 2. Gráfico da Respiração Basal do Solo 

nas diferentes dosagens e meses do ano. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que, as diferentes condições 

climáticas alteram a respiração basal dos 

microrganismos; e, dosagens diferentes de 

adubos, tanto NPK, como SS também afetam de 

forma direta microbiota do solo.  

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus e ao Instituto Federal de 

Minas Gerais – Campus São João Evangelista, 

pela concessão da bolsa de iniciação científica 

para realização deste trabalho. 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, S. E.; SILVA, A. N.; KUSDRA, J. F.; 

KOLLN, F. T. e ANDRADE, R, C. Atividade 

biológica de solo sob cultivo múltiplo de maracujá, 

abacaxi, milho, mandioca e plantas de cobertura. Rev. 

Ciênc. Agron. v.45 no.4 Fortaleza Out./Dez. 2014. 

D’ANDRÉA, A.F.; SILVA, M. L. N.; CURI, N; 

SIQUEIRA, J.O.; CARNEIRO, M. A. C. v.26, p.913-

923, 2002. 

ISLAM, K.R.; WEIL, R.R. Land use effects on soil 

quality in a tropical forest ecosystem of Bangladesh. 

Agriculture Ecosystems and Environment, v.79, p.9-

16, 2000. 

SILVA, E.E.; AZEVEDO, P.H.S.; DE-POLLI, H. 

Determinação da respiração basal (RBS) e 

quociente metabólico do solo (qCO2). Comunicado 

Técnico 99. Embrapa. Seropédia: Ago. 2007. 

  



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 

18 

CAPÍTULO 1 

POSTER 06 

 

CARACTERIZAÇÃO RACIAL DO REBANHO LEITEIRO DE SÃO JOÃO 

EVANGELISTA-MG E SUA CORRELAÇÃO COM A PRODUTIVIDADE 

 
Luiz Carlos Gomes de Azevedo

(1)
, Júlio César Vieira Lopes

(1)
, Hévelyn Gonçalves Magalhães

(1)
,  Charles 

André Souza Bispo
(2,**)

 

 
1 
Discente Bacharelado em Agronomia-Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG 

2 
Professor Orientador-Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG 

**
 Orientador do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

A caracterização dos sistemas de produção de 

leite é importante para a identificação de gargalos 

do setor produtivo e a implantação de projetos de 

desenvolvimento regional. No Brasil, há grande 

diversidade de sistemas de produção de leite. O 

padrão racial e, consequentemente, o manejo 

alimentar são variáveis importantes na 

caracterização dos modelos de produção vigente 

(ASSIS, et al., 2005).  

A pecuária leiteira é uma atividade tradicional 

no Brasil que possui diversas peculiaridades, 

permitindo que a mesma sofra variações, desde 

sua heterogeneidade de modos de produção, 

fatores edafoclimáticos, níveis tecnológicos que se 

adaptam às regiões de inserção e, principalmente, 

variações de acordo com o perfil dos produtores, e 

dos diferentes níveis financeiros das propriedades 

ao qual a atividade pode ser encontrada. Portanto, 

é uma atividade extremante diversificada, que 

exerce grande importância social e econômica, 

sendo encontrada em muitas regiões do país 

(ZOCCAL, et al., 2008).  

A capacidade de a atividade leiteira ser 

adaptada as mais diferentes situações e condições 

econômicas, permite que a produção de leite 

nacional esteja distribuída em propriedades onde 

ocorre a produção de subsistência, ou seja, menor 

que 10 L/dia, até propriedades com índices de 

produção e produtividade comparáveis aos mais 

altos do mundo, chegando a volumes de produção 

diária que podem chegar aos 65000 L. No entanto, 

estima-se que apenas 1% das propriedades 

leiteiras no Brasil sejam empresas rurais 

administradas de maneira eficiente ( ZOCCAL, et 

al., 2008). 

Em relação à produção, o Brasil ocupa o sexto 

lugar em produção de leite no mundo, com 26 

bilhões de litros produzidos, que correspondem a 

4,6 % da produção mundial ( ZOCCAL, et al., 

2008). 

Conhecido por ser um estado tradicional na 

pecuária leiteira, Minas Gerais, apesar de ser 

destacadamente o maior produtor de leite do país, 

enfrenta os mesmos tipos de problemas das 

demais regiões produtoras, principalmente no que 

se diz respeito à ausência de profissionalização 

das propriedades leiteiras. Além disso, é marcante 

a heterogeneidade do sistema e o grande número 

de pequenas propriedades, onde, atualmente, 

correspondem a 80% dessas, produzindo menos 

de 200 litros/dia, com média de 97,3 litros por 

propriedade. Semelhante ao restante do país, em 

Minas Gerais, o gado mais utilizado é o mestiço 

Holandês x Zebu e que, por serem exploradas de 

maneira pouco eficientes, deixam transparecer a 

pouca ou ausência de eficiência dos sistemas 

produtivos, com vacas produzindo em torno de 

1.350 litros por lactação (MARCATTI NETO, et 

al., 2007). 

Situado nesse contexto, a bacia leiteira do Vale 

do Rio Doce, mesorregião do município estudado 

(São João Evangelista-MG), enfrenta basicamente 

os mesmos problemas e possui as mesmas 

características da pecuária leiteira nacional e 

estadual (LIRIO, et al., 2009).  

O município de São João Evangelista - MG, 

possui na atividade pecuária a sua principal fonte 

de renda  possuindo cerca de 25.765 bovinos, dos 

quais 9.820 são ordenhados diariamente para a 

produção de leite, estando estes animais 

distribuídos em propriedades dos mais diversos 

tamanhos (IBGE, 2010). As características do 

município, se assemelham à aquelas encontradas 

por Almeida ( 2013), ao analisar a pecuária 

leiteira do Vale do Jequitinhonha, em que a   

grande maioria das propriedades, devido à falta de 

estrutura, recursos, informação e, principalmente, 

ausência de uma assistência técnica eficiente, 

levam os produtores utilizarem manejo extensivo, 

com rebanho para pecuária de corte e leite, sem 

fazer distinção de modalidades, obtendo baixos 

índices de produtividades e lucratividade. 
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Dentro desse contexto, o principal objetivo 

desse trabalho foi traçar o perfil racial dos animais 

considerados leiteiros do município de São João 

Evangelista – MG, e a relação entre a utilização 

de raças mais ou menos especializadas, com a 

produtividade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no município de São 

João Evangelista, situado na região Centro-

Nordeste do Estado de Minas Gerais, 

microrregião de Guanhães - MG. O Município 

apresenta latitude 18° 32′ 46″ Sul e longitude 42° 

45′ 35″ Oeste. O clima nessa região é, segundo 

Köppen (2010), Aw - Tropical Continental com 

chuvas de verão e inverno seco, Bioma Mata 

Atlântica Residual. A temperatura média anual é 

de 22°C, a precipitação média anual é de 1.180 

mm e a altitude média é de 680m (RIBEIRO et 

al., 2011).  

Foi realizado um levantamento em 50 

propriedades leiteiras, escolhidas aleatoriamente 

em todas as regiões do município. Foram 

realizadas visitas nas propriedades para avaliação 

da mesma e, consequentemente, análise das 

características do rebanho presente, através da 

avaliação do padrão e características raciais do 

mesmo.  

Os rebanhos avaliados tiveram os animais 

divididos em quatro grupos genéticos: Zebuíno 

leiteiro (Gir, Guzerá), Taurino de leite (Jersey, 

Pardo Suíço, Holandês, Schwyz, a Guernsey, a 

Ayrshire e a Sueca Vermelha), mestiço (composto 

pelos cruzamentos entre os dois grupos anteriores 

e seus variáveis graus de sangue), e Sem Raça 

Definida-SRD (grupo formado por animais em 

que não é possível a classificação segundo 

padrões raciais). Os dados do rebanho e os índices 

produtivos da propriedade foram obtidos por meio 

de formulários, e em seguida, analisados para 

verificação da relação entre o padrão racial do 

rebanho e sua produtividade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cerca de 70% de toda a produção de leite no 

Brasil provém de vacas mestiças Holandês-Zebu. 

Na pecuária leiteira, considera-se gado mestiço 

aqueles animais derivados do cruzamento de uma 

raça pura de origem europeia e que seja 

especializada na produção de leite (Holandês, 

Jersey, Suíça-Parda), com uma raça pura de 

origem indiana, uma das várias que formam o 

grupo Zebu (Gir Leiteiro, Guzerá, Sindi e 

Indubrasil) (MIRANDA e FREITAS, 2009). Estas 

afirmações, corroboram com as informações 

descritas na Figura 1, demonstrado as seguir, em 

que é possível constatar que mais de 70% do 

rebanho leiteiro do município, se encaixam no 

grupo racial Mestiço. 

 

 
Figura 1. Grupos raciais predominantes no 

município. 

 

O cruzamento entre Taurinos com genes para 

produção leiteira, com raças zebus que 

contribuem para adaptação e resistência, visa 

reunir em um só animal as características 

desejáveis das duas raças (TEODORO, 2006). 

Com isso gera animais com boa produção leiteira, 

adaptados ao clima tropical que, manejados 

corretamente, possuem grande capacidade de 

resposta, demonstrada através dos aumentos dos 

índices reprodutivos e de produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rebanho do tipo mestiço encontrado de 

forma predominante na região. 

 

O grupo de animais “Sem Raça Definida” é o 

segundo tipo mais predominante nas fazendas do 

município e se caracterizam por rebanhos 

contendo animais para pecuária de corte e leite e 

cruzamento entre estes, sem fazer distinção de 

modalidades. Geralmente, são encontrados em 

sistemas de baixo nível técnico, em que os 

produtores procuram aproveitar, como atividade 

alternativa para a complementação da renda, a 
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produção de bezerros que serão comercializados 

para a formação de rebanhos de corte. Esses 

rebanhos caracterizam-se em geral por animais 

com baixa produtividade, baixos índices 

reprodutivos e grandes oscilações no volume de 

leite produzido durante o ano.  

Segundo entrevista com alguns produtores, o 

volume de leite produzido entre o período 

chuvoso, e o período seco, chega a variar em 

torno de até 300 %, o que influi diretamente na 

rentabilidade do produtor, e reflete perfeitamente 

a carência de assistência técnica encontrada na 

maioria das propriedades do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Rebanho caracterizado como Sem raça 

definida – SRD, encontrado na região. 

 

No município não foram encontrados animais 

do grupo racial “Taurino de leite”, que são, em 

geral, animais especialmente selecionados para a 

produção de leite. De acordo com Teodoro 

(2006), animais desse grupo apresentam uma alta 

produção de leite no Brasil, desde que recebam o 

manejo adequado, ou seja, tenham uma condição 

aproximada daqueles que recebem nos países de 

pecuária de leite mais desenvolvidos. Esses 

animais são altamente exigentes, devendo dispor 

de um bom sistema de criação, manejo 

especializado, alimentação balanceada e 

condições climáticas ideais.  

Dentre as raças existentes dentro do grupo 

racial “Taurinos de leite”, temos a Holandês, a 

Jersey, a Pardo-Suíça, a Guernsey, entre outras. 

Entre essas raças, a mais conhecida e difundida no 

Brasil é a Holandês (MIRANDA e FREITAS, 

2009).  A raça Holandesa é ainda utilizada na 

formação da raça brasileira “Girolando”, que é 

hoje a raça mestiça mais difundida nas bacias 

leiteiras, unindo a rusticidade do Gir, com a 

produtividade do Holandês, formando uma raça 

extremamente produtiva, e com alto potencial de 

resposta, quanto inserida em sistemas produtivos, 

que combinam manejo eficiente e nutrição 

adequada. 

 

 
Figura 4. Média das produtividades das fazendas 

em função do grupo racial encontrado. 

 

Conforme o Figura 4,  pode-se verificar que o 

grupo racial influencia diretamente na 

produtividade das propriedades leiteiras. Em 

propriedades onde a média diária de produtividade 

é de 0 a 5 litros, nota-se a predominância de 

animais Sem Raça Definida, que se caracterizam 

por serem animais de pouca produtividade, 

estando inseridos em sistemas pouco tecnificados, 

e baseando-se em explorações extensivas. 

Conforme a média diária de leite vai aumentando, 

esse tipo de animal vai decrescendo até chegar ao 

índice 0% na média de 10 a 15 litros de leite/ dia. 

Produtividades superiores a 10 litros de 

leite/dia foram apresentadas em 20% das 

propriedades, caracterizadas pela presença 

predominante de animais mestiços.  

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o grupo racial 

predominante no município é o Mestiço, sendo 

grande parte representada pela raça Girolando, e 

seus diferentes graus de sangue. Conclui-se ainda 

que as raças mestiças são as mais indicadas para a 

região, principalmente a Girolando, e que este 

grupo raçial possui alto grau de resposta produtiva 

quando inserido em sistemas de manejo e nutrição 

satisfatórios, podendo atingir taxas de 

produtividades em torno de 20 litros/vaca dia, o 

que pode ser considerado uma excelente média de 

produção, principalmente para as condições 

regionais. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho relata uma atividade 

desenvolvida pela professora de matemática da 

Escola Estadual Carmela Dutra, Maria Márcia 

Pimenta Santos e por alunos bolsistas do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência), do curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal de Minas Gerais, 

Campus São João Evangelista. Esta atividade teve 

como proposta ensinar para os alunos do sexto 

(6º) ano da Escola Estadual Carmela Dutra, 

localizada em São Geraldo do Baguari distrito de 

São João Evangelista-MG, a construção de um 

cubo geométrico com a técnica  de origami.  

Teve como objetivo trabalhar os conceitos 

iniciais de figuras geométricas e suas 

classificações (número de faces, arestas e 

vértices), explorando o processo de construção do 

cubo como um momento lúdico na aula.  

Para  Kishimoto (2006, p.14),  “quando  as  

situações  lúdicas são  intencionalmente criadas 

pelo adulto com vistas de estimular certos tipos de 

aprendizagens, surge a dimensão educativa”. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se para a aplicação da atividade folhas 

A4 coloridas e tesouras. Para o desenvolvimento 

da atividade, distribuiram-se seis folhas A4 

coloridas para cada aluno. Explicou-se que as 

folhas formariam as faces do cubo. Solicitou-se 

que os estudantes cortassem as folhas de forma 

que cada folha formasse um quadrado de lados de 

dimensão 21 centímetros (21cm). 

Após os devidos cortes nas folhas, seguiu-se 

apresentando as técnicas de dobradura que seriam 

utilizadas. Durante o processo de dobradura 

(Figura1), exploraram-se conceitos de geometria a 

partir de figuras formadas com as dobras.  

 
Figura 1. Alunos dobrando as folhas. 

As dobras seriam feitas da mesma forma em 

cada folha. Isso possibilitou que os alunos 

desenvolvessem a habilidade em dobrar papeis. 

Após todos terem terminado de dobrar as seis 

folhas, explicou-se como estas iriam se encaixar 

formando as faces com os vértices e as arestas de 

maneira que formassem um cubo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A construção do cubo com técnicas de 

dobradura (origami) veio como recurso 

complementar na teorização dos conteúdos de 

geometria. Fez-se uso deste recurso como 

atividade lúdica para proporcionar um ambiente 

de diversão na classe, que contemplasse o estudo 

das propriedades geométricas do cubo e outras 

formas.  

A classe manifestou interesse em realizar a 

atividade. Ficaram ansiosos antes de serem 

apresentadas as propostas da aula. Ao iniciar a 

construção ficaram atentos às instruções passadas 

e as seguiram-nas disciplinarmente.  

Ao analisar as atividades evidenciou-se a 

possibilidade de que os alunos não tivessem 

compreendido significativamente os conceitos 

formais de cubo e figuras geométricas. Constatou-
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se esse fato por meio de uma produção de textos 

realizada pelos alunos. Puderam-se perceber 

falhas no entendimento de definições dos 

elementos geométricos. Por exemplo, em 

depoimentos dos estudantes percebem-se 

confusões quanto à classificação de objetos 

tridimensionais e figuras planas.  

Não se pode negar que houve evolução em 

alguns critérios. Destaca-se, por exemplo as 

representações do cubo em desenhos. 

 

 Figura 2: Texto feito pelos alunos, relatando o 

que aprenderam com a atividade. 

 

Percebe-se que os alunos têm ideia do que seja 

um cubo, porém não entendem os critérios de 

classificação de seus elementos, assim como 

outros entes geométricos.  

CONCLUSÕES 

No final da atividade os alunos conseguiram 

construir o cubo e demonstraram satisfação pela 

aula. Quanto ao objetivo da aula pôde-se avaliar o 

conhecimento de algumas denominações de 

conteúdos geométricos.  

A análise das atividades evidenciou a 

necessidade de revisar os conteúdos de geometria 

ensinados até então e esclarecer possíveis 

denominações como o que é um cubo, um 

quadrado, faces, vértices, arestas, polígonos, 

sólidos geométricos.  

Os alunos compreenderam intuitivamente cada 

elemento, porém não compreenderam como esses 

elementos se associam em geometria.  

Os conceitos iniciais de figuras geométricas 

foram ensinados, porém precisa-se reforçar a 

abordagem desses tópicos. O uso de dobraduras 

na aula de matemática atendeu a proposta de 

ludicidade e serviu como ferramenta de avaliação, 

assim como a produção de texto proposta.  
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país rico, pois possui uma 

extensa área de produção agrícola. Considerando 

os seus recursos naturais, climáticos e a grande 

extensão territorial, ele se destaca no cenário 

internacional por todos os produtos fabricados. 

Dentre estes produtos, o setor avícola se destaca, 

sendo desenvolvido por alguns proprietários rurais 

com suas famílias, podendo ser considerado um 

agronegócio familiar. (ALBINO & TAVERNARI, 

2010).  

O setor avícola é um importante setor no PIB 

brasileiro. No último levantamento, o setor foi 

responsável por 5% do agronegócio brasileiro. 

Com este significativo índice e com o objetivo de 

aumentar ainda mais a produtividade, a 

implantação de tecnologias tornou-se cada vez 

mais necessária. Nesse sentido, a automação e a 

adoção de novas tecnologias e equipamentos têm 

colaborado para que a atividade obtenha elevados 

coeficientes de produção. (LEITE, 2010).  

Segundo Lopes (1997), para que um lote de 

aves seja bem conduzido, necessário se faz que o 

avicultor tenha conhecimento do maior número 

possível de fatos que ocorrem na granja, tais como 

as ocorrências produtivas e sanitárias. De acordo 

com esse mesmo autor, os registros dos lotes de 

aves fornecem informações sobre o desempenho 

da granja, detalhes de ganho de peso, produção de 

ovos/dia e problemas com a saúde das aves.  

Dependendo do nível tecnológico e do número 

de animais da granja, os registros de ocorrências 

da mesma poderão ser realizados em simples 

cadernos ou fichas de controle produtivo. 

Entretanto, segundo Lopes (2010), registros 

manuais em papéis são suficientes para pequenas 

granjas, mas estão bastante sujeitos a erros e, 

devido a isso, não são totalmente confiáveis. Para 

as granjas obterem informações com um bom 

nível de confiança, as mesmas deverão ter este 

controle de forma informatizada para uma melhor 

tomada de decisão. 

A tecnologia aplicada ao processo avícola seja 

por equipamentos ou sistemas monitoradores, 

garantem o maior rendimento e produtividade das 

granjas, com maior qualidade e a custos 

compatíveis com o mercado. Nos últimos anos, os 

sistemas de controle automático têm adquirido 

grande importância em todos os campos da 

avicultura. As aplicações dos sistemas de controle 

cobrem um amplo domínio e continuamente 

aparecem novas aplicações para o controle 

automático. (MALAVAZZI, 1995). 

Tendo em vista as vantagens obtidas com os 

avanços da tecnologia, é visível a inovação dos 

equipamentos utilizados tanto na granja quanto no 

lote de aves.  No entanto no mercado agrícola 

brasileiro em geral, a informática ainda não é bem 

explorada devido ao alto custo de aquisição das 

ferramentas desenvolvidas, ou seja, a aplicação de 

softwares na avicultura ainda é modesta. 

Pensando nisto, surgiu a ideia de desenvolvimento 

de um software de controle do aviário do Instituto 

Federal de Minas Gerais - Campus São João 

Evangelista (IFMG – SJE) para efetuar o registro 

das ocorrências produtivas e sanitárias, visando 

auxiliar o técnico do setor no gerenciamento e 

monitoramento de lotes de aves de corte e postura, 

uma vez que é inviável a aquisição de um 

software de controle de aviário pelo campus 

devido seus altos custos de compra e manutenção.   

O aviário do IFMG – SJE gera uma enorme 

quantidade de dados que com auxílio de um 

software são transformadas em informação, 

auxiliando na tomada de decisões e 

principalmente no gerenciamento do negócio.  

O software foi desenvolvido com uma 

interface simples, clara e de fácil entendimento 

para o usuário.  Visando uma melhor e mais 

detalhada análise do desempenho produtivo do 

lote de aves, o software emite diversos relatórios, 

constituindo uma importante ferramenta que 

auxilia o técnico do setor no gerenciamento e 

monitoramento dos lotes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o desenvolvimento do projeto foram 

utilizados recursos presentes no IFMG - SJE, tais 

como livros, computadores, internet e 

informações do aviário do campus. Estas 

informações foram advindas do responsável pelo 

aviário do campus. Para fins de treinamento, após 

a implantação do software, dos funcionários 

envolvido no aviário, será necessário usar um 

laboratório de informática do próprio campus com 

horários agendados. 

Para o desenvolvimento do sistema foi levado 

em conta à utilização de ferramentas gratuitas, o 

software independe de plataforma ou sistema 

operacional, sendo, portanto, multiplataforma. O 

sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem 

de programação JAVA (Sierra & Bates, 2009) a 

qual é uma linguagen já consolida no mercado 

global e suporta diversas plataformas, associada 

ao MySQL, que é um sistema de gerenciamento de 

banco de dados relacional gratuito (SUEHRING, 

2002, p. 106), estável e seguro, amplamente 

utilizado no mercado mundial. A ferramenta 

utilizada no desenvolvimento do sistema foi a 

NetBeans IDE 8.0. Esta ferramenta é gratuita e 

está disponível nos computadores do campus. No 

início do projeto foi feito o levantamento dos 

requisitos do sistema e das informações 

pertinentes à enciclopédia, que é um módulo do 

sistema composto por diversos termos, e suas 

definições, relacionados à avicultura e disponíveis 

para consulta, onde o documento de requisitos foi 

apresentado para devida validação. A partir do 

momento da aprovação dos requisitos, foi iniciada 

a etapa de esboço da interface do sistema. Nesta 

etapa, a colaboração dos usuários foi muito 

importante para o desenvolvimento de uma 

interface amigável e intuitiva. Esse esboço foi 

feito utilizando o NetBeans IDE 8.0. Após a 

validação da interface foi iniciada a modelagem 

do banco de dados utilizando a ferramenta gratuita 

MySQL Workbench para a modelagem de dados. 

Após o banco de dados modelado, foi iniciada a 

etapa de desenvolvimento do sistema, onde foi 

empregado o método de desenvolvimento ágil 

conhecido como Extreme Programming (XP). 

Extreme Programming é onde se utiliza uma 

abordagem extrema ao desenvolvimento iterativo, 

que permite o envolvimento das várias partes do 

projeto a participarem ativamente do 

desenvolvimento do sistema (SOMERVILLE, 

2007, p. 265).  

Ao final da etapa de desenvolvimento estão 

sendo feitos testes com o sistema, onde estão 

sendo avaliadas as características de usabilidade, 

estabilidade, recuperação de falhas, portabilidade, 

além do teste de aceitação que tem por objetivo 

validar o sistema. Ao final dos testes o sistema 

será implantado no aviário do IFMG – SJE. 

Paralelamente a instalação será feito o 

treinamento dos usuários do software. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de obter conhecimentos específicos 

sobre o setor aviário, foram realizadas visitas na 

granja, além de diversas reuniões com os 

funcionários. Em seguida, foram realizadas 

pesquisas sobre as tecnologias empregadas no 

ramo da avicultura. Após esta etapa foi possível 

analisar e descrever os requisitos necessários ao 

sistema. A documentação do software exigiu uma 

abordagem detalhista, onde foram necessárias 

diversas atualizações ao longo do projeto. Durante 

o desenvolvimento foi solicitada a adição de um 

módulo de cálculo de ração, para determinar os 

componentes que compõem a alimentação das 

aves, bem como o custo destes.  

A fase de testes demanda maior tempo e 

atenção. Nesta etapa o software está sendo 

utilizado na prática. Com o auxílio dos 

desenvolvedores, os usuários “alimentam” o 

sistema com os dados de lotes já produzidos e 

finalizados. Durante os testes são identificados 

erros e necessidades não identificadas 

anteriormente. Em seguida, são feitas as devidas 

correções e adições, e realizados novos testes. 

Após esta etapa, o software será implantado e, 

paralelamente, ocorrerá o treinamento dos 

usuários. Esta é uma etapa mais simples e rápida, 

levando-se em conta os testes realizados pelo 

próprio usuário. Contudo, é necessário um 

acompanhamento, durante um tempo 

determinado, para analisar a integração do sistema 

às atividades do setor.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma 

ferramenta para gerenciar o grande volume de 

informações geradas pelo setor da avicultura do 

IFMG-SJE. O software denominado SISGRANJA 

foi implementado e está em fase de testes. 

Ao final das etapas ainda restantes os 

funcionários do aviário contarão com uma 

ferramenta de apoio em suas atividades diárias, 

além da análise de desempenho da produção. É 

necessário ressaltar a importância do treinamento 

dos usuários, pois o sistema só disponibilizará 

informações relevantes se houver o uso efetivo de 

suas funcionalidades. 
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A realização deste projeto proporcionou a 

instituição à aquisição de uma ferramenta de 

domínio próprio, desenvolvida de acordo com as 

necessidades relatadas pelos profissionais da área, 

que especificaram os principais requisitos 

necessários ao desenvolvimento do software. 

Outro fator importante que o projeto possibilitou 

através de seu desenvolvimento é a integração de 

conhecimentos nas diversas áreas, finanças, 

tecnológicas, administração, avicultura. Esta 

integração permite ao aluno aumentar suas 

perspectivas futuras, tanto no desenvolvimento de 

novos projetos, quanto em sua formação 

acadêmica e profissional. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura do eucalipto vem ocupando grande 

espaço na região Centro Nordeste de Minas 

Gerais, sendo responsável pela geração de grande 

número de empregos de forma direta e indireta. 

Nessa região, predominam latossolos que se 

caracterizam por apresentarem baixa fertilidade 

natural, acidez elevada, altos teores de alumínio, 

baixa saturação por bases e fração argila com 

baixa capacidade de troca catiônica. 

Neste cenário, é necessário realizar calagem e 

fertilização adequada do solo nas áreas de plantio. 

Dentre os insumos aplicados ao sistema 

produtivo, a fertilização nitrogenada tem um 

importante destaque no limbo foliar para o 

processo fotossintético. 

LAWLOR (2002), concluiu que a deficiência 

de N no tecido foliar pode causar significativos 

comprometimentos no tamanho, na composição e 

na função dos cloroplastos. 

A clorofila é um pigmento que reflete a cor 

verde nas plantas e está diretamente associado 

com o potencial da atividade fotossintética dos 

cloroplastos, assim como o estado nutricional das 

plantas geralmente está diretamente associado 

com a qualidade e quantidade de clorofila. A 

determinação da clorofila é tradicionalmente 

realizada pela extração dos solutos foliares e 

posterior determinação espectrofotométrica, 

utilizando comprimentos de onda na região do 

vermelho do espectro de luz visível (RAJCAN et 

al., 1999). 

O método padrão de determinação de clorofila 

em laboratório (ARNON, 1949), ainda que fácil, 

apresenta desvantagens, como coleta destrutiva do 

material vegetal, extração via maceração com 

acetona e leitura em espectrofotômetro. Com o 

advento de medidores portáteis, a determinação de 

clorofila tornou-se mais fácil e rápida, sendo 

realizada diretamente no campo. 

Segundo EVANS (1989), existem no mercado 

um equipamento portátil, preciso e de baixo custo, 

denominado Medidor Portátil de Clorofila (MPC), 

conhecido com o nome de SPAD-502 (Soil Plant 

Analysis Development, Minolta Camera Co. 

Ltd.), e tem sido usado intensamente na estimativa 

do teor de clorofilas e na avaliação nutricional 

relacionada ao nitrogênio, uma vez que existe uma 

elevada correlação positiva entre N e os teores de 

clorofila.   

O medidor de clorofila Minolta SPAD-502 é 

utilizado na quantificação da clorofila, 

caracterizando-se pela rapidez, simplicidade e 

principalmente por possibilitar uma avaliação não 

destrutiva dos tecidos foliares. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

influência da adubação de cobertura com 

nitrogênio no teor foliar de clorofila em diferentes 

porções da copa de um híbrido de eucalipto. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em março de 2014 

utilizando-se um híbrido de Eucalyptus urophylla 

S. T. Blake x E. grandis W. Hill ex Maiden sobre 

Latossolo Vermelho em relevo plano em área do 

IFMG – São João Evangelista.  

A adubação de plantio foi realizada com 

aplicação de 150 g/cova de NPK 6-16-6. Adotou-

se DBC com quatro blocos, sendo os tratamentos 

constituídos pelas seguintes doses de sulfato de 

amônio (21,0 % de N) aplicadas em cobertura e de 

modo localizado: (T1: 0,0; T2: 18,0; T3: 36,0 e 

T4: 54 g.cova
-1

). Esta adubação de cobertura foi 

realizada aos 6 meses após o plantio. Cada 

unidade experimental foi constituída por duas 

linhas de plantio com 4 plantas sob o espaçamento 

de 3,0 x 3,0 m, totalizando 128 unidades. 

Aos 150 dias após adubação de cobertura foi 

realizada a estimação do teor de clorofila de 

folhas localizadas nos terços inferior, mediano e 

superior da copa de todas as árvores. Os teores de 

clorofila foram tomados com um medidor portátil 

modelo Minolta SPAD-502 na superfície adaxial 

das folhas. Foram amostradas três folhas inseridas 

em um único galho localizado no centro de cada 
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teço. As folhas amostradas se encontravam nas 

extremidades e região central de cada galho. 

Os dados foram submetidos às análises de 

variância e de regressão linear simples, ambos a 

5% de significância estatística. Na análise 

regressão, empregou o método dos mínimos 

quadrados ordinários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentaram uma distribuição 

normal e variâncias homogêneas. Os coeficientes 

de variação experimental foram baixos (< 10,0 %) 

e evidenciaram a precisão experimental 

(Tabela 1). O efeito estatístico significativo pelo 

teste F para o teor foliar de clorofila foi 

observados em todos os terços da copa do híbrido 

em estudo. 

 

Tabela 1. Resumo da ANOVA para os teores 

foliares de clorofila em diferentes terços da copa 

F.V. G.L. 
Q.M 

Inferior Mediano Superior 

Blocos 3 22,45
*
 19,24

*
 17,82

ns
 

Tratamentos 3 25,45
*
 59,50

*
 57,78

*
 

Resíduo 9 2,82 3,61 4,64 

CVexp (%)   3,98 4,60 7,67 
CVexp = Coeficiente de variação experimental. *(p ≤ 0,05). 
ns(p > 0,05). 

 

Apesar de o efeito em nível de tratamento ter 

sido significativo, verificou-se regressão somente 

para o terço inferior (Figura 1). Obteve-se a 

seguinte equação para estimação do Teor Foliar 

de Clorofila (TCF; índice SPAD): “𝑇𝐹𝐶 =
44,6479∗ − 0,0924∗𝐷”, em que “D” é a dose de 

sulfato de amônio aplicada em cobertura em 

g.cova
-1

. O coeficiente de determinação ajustado 

foi de 0,28 e o erro-padrão de 2,85 índice SPAD. 

As médias do teor foliar de clorofila nos terços 

mediano e superior foram de 41,28 índice SPAD e 

28,08 índice SPAD para, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior (ANOVARegressão p = 0,02) 

 
Mediano (ANOVARegressão p = 0,34) 

 
Superior (ANOVARegressão p = 0,16) 

 
              Doses de sulfato de amônio (g.cova

-1
) 

Figura 1. Teores foliares de clorofila em função 

de doses de sulfato de amônio aplicadas em 

cobertura para cada terço da copa. 

 

O teor de clorofila no terço inferior da copa 

demonstrou ser mais responsivo à aplicação do 

sulfato de amônio em cobertura. Isto possui 

grande importância prática, pois amostragens 

neste terço podem ser recomendadas para melhor 

monitoramento de aspectos fisiológicos vegetais. 

Salienta-se que as folhas localizadas na porção 

inferior da copa tendem à senescência, em virtude 

da menor radiação fotossintética ativa (VALE, 

2014). 

No terço inferior, o teor de clorofila aumentou 

à medida que aplicou mais sulfato de amônio em 

cobertura e de modo localizado, o tratamento T4 

apresentou maior teor foliar de clorofila (44,57 

índice SPAD) (Figura 1). Um balanço nutricional 

adequado é necessário para melhor exploração do 

sítio pela planta. Assim, o aumento do TFC com a 

adubação pode ter sido resultado de uma 

adaptação vegetal para melhorar a eficiência 
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fotossintética diante a menor disponibilidade de 

luz, produzindo mais clorofila. 

CONCLUSÕES 

O teor de clorofila foi maior nas folhas 

localizadas no terço inferior da copa de árvores de 

eucalipto conforme aumentou à dosagem de 

sulfato de amônio aplicada em cobertura. 

O terço inferior da copa de eucalipto pode ser 

recomendado para monitoramento do teor foliar 

de clorofila 
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INTRODUÇÃO 

De 2004 a 2009 a área de florestas plantadas 

aumentou quase 5% ao ano, atingindo mais de 6,3 

milhões de hectares (há), aumentando também a 

produtividade. Isto se deve principalmente aos 

avanços tecnológicos no setor. A maior parte 

destas florestas são formadas pelo gênero 

Eucalyptus, dada a grande diversidade de espécies 

que podem adaptar-se às diversas condições de 

clima, e aos inúmeros tipos de explorações 

(Silveira et. al. 2002).  

Existem cerca de 700 espécies adaptadas a 

diversas condições de solo e clima. Dessa grande 

variedade de espécies, apenas duas não são 

originárias da Austrália. O grande número de 

espécies confere ao eucalipto grandes 

possibilidades de expansão geográfica e 

econômica e inúmeros tipos de exploração tais 

como: produção de dormentes e postes, lenha e 

carvão; marcenaria e carpintaria; extração de 

óleos essenciais; mourões de cerca e, 

principalmente, extração de celulose para 

fabricação de papel (ABRAF, 2009).  

O eucalipto foi descoberto pelos ingleses na 

Austrália em 1788. Algumas publicações fazem 

referência também à Nova Zelândia, à Tasmânia e 

a ilhas vizinhas. A cadeia florestal representa 

grande parte do Produto Interno Bruto (PIB), e 

das exportações brasileiras, ficando atrás apenas 

da cadeia produtiva da soja. A área total plantada 

no Brasil com eucalipto supera 4,5 milhões de ha 

(ABRAF, 2009).  

A cultura é tida como resistente a solos pobres, 

ácidos, déficit hídrico, porém de acordo com 

Silveira et. al. (2002), evidências de deficiências 

nutricionais têm sido documentadas rincipalmente 

em arenosos, de baixa fertilidade natural e com 

déficit hídrico. 

1.1. Importância da Cultura 
De acordo com Baena (2005), o segmento 

madeireiro do agronegócio é um dos principais do 

país, registrando agilidade nos mercados interno e 

externo, avançando cada vez mais na agregação 

de valores, na cadeia produtiva.  

A cadeia produtiva das florestas mantém a 

participação no PIB nacional da ordem de 4%, 

segundo dados do ano de 2006 da Sociedade 

Brasileira de Silvicultura (SBS), (RAPASSI et. al. 

2008).  Já em 2009, as exportações totais do 

Brasil chegaram a US$ 153,0 bilhões, 

representando queda significativa de 23% em 

relação a 2008 (US$ 197,9 bilhões). Essa retração 

do comércio internacional do país foi devida aos 

impactos diretos da crise financeira global e da 

valorização do Real frente ao Dólar Americano no 

período. As exportações brasileiras de produtos de 

florestas plantadas atingiram US$ 5,6 bilhões, 

diante de US$ 6,8 bilhões, exportações em 2008, 

diminuindo portanto 18%. Por outro lado, o setor 

de florestas plantadas foi responsável por 4% do 

total das exportações totais do país em 2009, 

representando um ponto percentual acima da 

participação em 2008 (ABRAF, 2009).  

O suprimento de madeira oriunda de florestas 

plantadas é constituída pelos gêneros Eucalyptus e 

Pinus, embora também sejam plantados outros 

gêneros, como a Acácia e a Tectona e outros 

(RAPASSI et. al. 2008).   

Através da geração de bens e serviços à 

sociedade em geral, as florestas se destacam por 

oferecer importantes contribuições nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. O papel e os 

benefícios econômicos das florestas plantadas no 

fornecimento de matéria prima para o 

desenvolvimento industrial são incontestáveis e 

confirmados pela participação no mercado global 

e nacional de produtos florestais, e consequente 

contribuição através do Valor Bruto da Produção 

Florestal (VBPF) e da geração de divisas, bem 

como na arrecadação de tributos.  

No âmbito social, as atividades da cadeia 

produtiva do setor promovem a geração de 

empregos e renda na área rural, e ao fixarem as 

populações no campo, auxiliam na redução do 

êxodo rural.  
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Do ponto de vista ambiental, as florestas 

plantadas têm destaque como um dos principais 

recursos atuais no combate às causas das 

mudanças do clima, devido à sua alta capacidade 

de fixar o carbono atmosférico. As florestas 

plantadas também estão sendo, cada vez mais, 

utilizadas para reabilitar ou proteger áreas 

degradadas afetadas pela erosão ou por atividades 

antrópicas como a pecuária extensiva e a 

mineração (ABRAF, 2009). 

A área total plantada no Brasil com eucalipto é 

de 4.515.730 ha, seguido pelo pinus com 

1.794.720 ha. Outras espécies representam juntas 

472.050 ha (ABRAF, 2009). O gênero Eucalyptus 

representa cerca de  66,58% da área plantada. De 

acordo com dados da Associação Brasileira dos 

Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), 

Minas Gerais é principal estado produtor de 

eucalipto, com uma área de 1.300.000 ha no ano 

de 2009, seguido por São Paulo com 1.029.670 e 

em terceiro lugar Bahia com 628.440 ha, como 

mostra a figura 01 (ABRAF, 2009).  

   1.2. O Boro no solo 
Dos micronutrientes, o B é aquele que mais 

frequentemente se apresenta deficiente nos solos 

de Cerrado, onde o cultivo do eucalipto tem se 

expandido (MATTIELO et. al. 2009a). A baixa 

eficiência da adubação pode estar associada com o 

período de baixa disponibilidade de água no 

sistema solo-planta.  

A falta de água diminui a sua aquisição pelas 

raízes das plantas, devido à redução do seu 

transporte no solo. Os resultados obtidos por 

Mattielo et. al (2009a) mostram que os 

mecanismos de fluxo de massa (transporte 

convectivo) e difusão (transporte difusivo), são os 

principais métodos de transporte de B no sol, 

apesar de haver poucos estudos disponíveis sobre 

o transporte de B nos solos tropicais. Esses 

resultados mostram a importância da transpiração 

das plantas para sua absorção e confirmam as 

observações de campo em que sintomas de 

deficiência, surgem em períodos secos do ano e 

praticamente desaparecem em períodos chuvosos.  

O nutriente é encontrado no solo sob a forma 

de ácido bórico (H3BO3) (VILLA, et. al. 2009). 

De acordo com Ramos (2009), a dose a ser 

aplicada é de difícil mensuração, uma vez que a 

faixa entre a deficiência e a toxidez é muito 

pequena, variando em função da textura do solo. 

A sua baixa adsorção aos colóides do solo 

favorece sua lixiviação, principalmente em solos 

de textura media a arenosa e com baixos teores de 

matéria orgânica (MATTIELO, 2008). 

1.3. O Boro na planta 

Sua importância está associada à formação da 

parede celular, mais especificamente na síntese 

dos seus componentes, como a pectina, a celulose 

e a lignina (BARRETO et. al. 2007). De acordo 

com Yamada (2000), o nutriente está relacionado 

a muitos processos fisiológicos da planta que são 

afetados pela sua deficiência, como transporte de 

açúcares, síntese da parede celular, lignificação, 

estrutura da parede celular, metabolismo de 

carboidratos, metabolismo de Ácido Ribonucleico 

(RNA), respiração, metabolismo fenólico, 

metabolismo de ascorbato e integridade da 

membrana plasmática. Entre as diversas funções, 

duas estão muito bem definidas: síntese da parede 

celular e integridade e fluidez da membrana 

plasmática. Segundo Leite et. al. (2010), é o único 

entre os elementos essenciais para as plantas que 

tem mobilidade restrita em algumas espécies e é 

livremente móvel em outras. Nenhum outro 

elemento é conhecido por variar tanto quanto à 

mobilidade. Sua imobilidade ocorre em espécies 

de plantas que não produzem quantidades 

suficientes de polióis (açúcares-álcoois). De 

acordo com Bastos e Carvalho (2004), tem sido 

demonstrado que o elemento é móvel no floema 

de espécies que utilizam polióis tais como 

sorbitol, dulcitol e manitol (açúcares simples de 

baixo peso molecular). Leite et. al. (2010), 

detectaram a presença de sorbitol e manitol em 

folhas jovens das plantas avaliadas, o que revelou 

a presença de polióis, reforçando a evidência de 

mobilização do nutriente em Eucalyptus, uma vez 

que estes polióis têm mostrado estreita relação 

com a retranslocação desse elemento em outros 

vegetais. Foi possível observar também o efeito da 

disponibilidade de boro no metabolismo de sorbi-

tol e manitol. 

As medições realizadas por Dimas (2009), 

quando as plantas atingiram 180 dias de plantio, 

mostraram incremento na concentração foliar à 

medida que se aumentou a dose de B aplicada ao 

solo, chegando ainda à conclusão de que para 

cada 10 kg/ha da fonte de boro aplicada 

acrescentou 1,755 mg kg
-1

 na concentração foliar 

de boro. 

1.4. Principais sintomas de deficiência 
Silveira et. al (2002) observaram que a 

carência do nutriente, foi caracterizada por folhas 

novas pequenas, deformadas, espessas, com 

clorose marginal e presença de nervuras salientes 

nas folhas medianas intermediárias. No estágio 

mais avançado do quadro sintomatológico, 

ocorreu morte de ponteiro e de ramos com o super 

brotamento das gemas laterais ao longo do caule, 

formando tufos de brotos.  



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 

32 

Mattielo et. al. (2009a), observaram no 

decorrer dos ensaios, que os sintomas de toxidez  

apareceram nas plantas submetidas a doses 

elevadas de B (3 e 5 mg dm
-3

 de B) e no potencial 

de água de -10 kPa, (Figura 3a, b). Por outro lado, 

foram observados sintomas típicos de deficiência 

de B nas plantas testemunhas, (dose Zero de B) 

com expressão mais severa nas plantas crescidas a 

-40 kPa (Figuras 1c, d), algumas plantas 

apresentaram clorose nas folhas jovens, seguida 

de encarquilhamento, que tornou essas folhas 

quebradiças. Acentuada a deficiência, verificou-se 

queda de folhas e morte da gema apical do caule 

em algumas plantas. 

Leite et. al. (2010), observaram evolução no 

aparecimento e agravamento de sintomas de 

deficiência de boro logo após os primeiros 40 dias 

de supressão do elemento. Após 49 dias de 

supressão de boro, os sintomas evoluíram para o 

envergamento das plantas, embora este sintoma 

não tenha sido tão comum entre as plantas quanto 

à queima de ponteiros. 

MATERIAL E METODOS 

1.1.  Solo 
O solo da região apresenta uma textura 

arenosa, e com características peculiares aos solos 

de cerrado. As condições edafoclimáticas são 

favoráveis a implantação de diversas culturas, 

motivo pelo qual a região tem uma forte presença 

da agropecuária e silvicultura, apesar da pobreza 

química desses solos. O clima é tropical, e a 

altitude é de 776m em relação ao nível do mar. 

1.2. Local 
O presente trabalho foi realizado na fazenda 

Araras pertencente à SIDERPA (Siderúrgica 

Paulino), localizada  no município de João 

Pinheiro, na região Noroeste de Minas Gerais a 

380 Km de Belo Horizonte. A fazenda esta 

localizada nas seguintes coordenadas: 17°44’92” 

Sul e 46°10’85” Oeste.  

Foram plantadas 64 mudas por parcela, sendo 

que cada tratamento teve quatro repetições, 

totalizando 1.024 mudas com espaçamento de 3 

metros entre linha e 3 metros entre plantas, sendo 

assim 9 m² para cada planta, o experimento 

ocupou então uma área de 0,92 ha. 

A distribuição foi em Blocos casualizados. O 

clone utilizado foi o GG100 produzido pela 

empresa GERDAU, resultado de um cruzamento 

das espécies Eucalyptus grandis x Eucalyptus 

urophylla (Eucalyputus urograndis). 

As mudas foram plantadas a partir do dia 30 de 

setembro de 2008, sendo que foi passado o 

subsolador no dia 15 de setembro com 500 kg/ha 

de fosfato reativo no sulco, e a adubação de 

plantio foi com150 g/cova de N:P:K 6:30:6 + 1% 

de B. Em cobertura, foi aplicado 200 kg/ha de 

KCl  em março de 2009. A fonte de B utilizada foi 

o Borogran com 10% de Boro. 

A preparação do solo foi feita com gradagem, 

subsolagem, capina mecânica, capina manual e foi 

feita uma capina química de manutenção com 

herbicida com o princípio ativo glifosate. A tabela 

01 mostra os diferentes tratamentos, com as doses 

de B a serem aplicadas. 

Como neste segundo momento o objetivo é 

avaliar a produção volumétrica da cultura, em 

resposta à aplicação do elemento no solo, 

realizamos medições da altura e do diâmetro de 

todas as arvores, para que pudéssemos calcular o 

volume produzido. A medição foi realizada no dia 

12 de maio de 2010. Os dados foram analisados 

com o auxilio de um programa de avaliação 

estatística (SISVAR), em que usamos o teste de 

Tukey com significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com este trabalho se 

assemelham aos obtidos por Barreto (2007) que 

avaliou a resposta à aplicação de diferentes doses 

de B, na cultura de eucalipto e verificou que entre 

os clones a variação mais significativa foi na 

produção de folhas e parte aérea total e não na 

produção de caule. Não apresentaram difernça 

significativa na produção volumétrica, conforme 

mostra a tabela 02. 

Mattielo et. al. (2009b) observaram resposta 

negativa às maiores concentrações de B na 

solução nutritiva, sugerindo a ocorrência de 

efeitos deletérios nas plantas sob estas 

concentrações. Observaram ainda produção de 

matéria seca de raízes, caules e folhas 

diferenciada entre os clones de eucalipto em 

resposta às concentrações de B na solução 

nutritiva. As plantas não apresentaram sintomas 

visuais de toxidez de B nas concentrações mais 

elevadas. 

De acordo com Barreto (2007), a produção de 

biomassa de folhas é importante para as plantas 

jovens durante o período que ocorre entre as 

épocas de plantio e fechamento do dossel. Já para 

Ramos et. al. (2009), a produção de matéria seca 

total, de matéria seca de raízes e de matéria seca 

da parte aérea, foram afetadas significantemente 

pelas doses de B, e pela umidade do solo. 
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Figura 1. Estádio inicial e mais avançado de toxidez e 

deficiência de B em eucalipto. (a) toxidez inicial; (b) 

toxidez avançada; (c) deficiência inicial; e (d) 

deficiência mais avançada.Fonte: Mattielo et. al. 

(2009a). 
 

Tabela 1. Doses de Boro aplicadas via solo 

Trat. Descrição 

1 Testemunha (0 Kg de B) 

2 10 Kg de Borogran/ha 1 Kg de B 

3 20 Kg de Borogran/ha 2 Kg de B 

4 30 Kg de Borogran/ha 3 Kg de B 

 

Tabela  2. Resultados Estatístico dos Tratamentos 

Teste de Tukey a 5%. 

Tratamentos       Doses de B (Kg/ha)   Médias 

(m³/ha)                                   Resultados do teste  

 1                        0  

 24.092500   a1  

4                             3      

 24.816750   a1  

3                              2      

 25.816250    a1  

2                             1       

 26.986000   a1  

CONCLUSÕES 

O fato das plantas terem passado apenas por 

um período de estresse hídrico, onde há menor 

disponibilidade do nutriente, pode explicar a 

pequena diferença entre os tratamentos. As 

medições avaliadas aqui ocorreram no final do 

período chuvoso, com isto, mesmo as plantas que 

receberam doses menores de B, estavam em 

condições ideais de absorção do nutriente. 
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INTRODUÇÃO 

Clitoria fairchildiana R. A. Howard (Fabaceae 

– Papilionoideae), conhecida popularmente como 

sombreiro ou faveira, é uma espécie arbórea muito 

utilizada em programas paisagísticos de zonas 

urbanas, adubo verde e em reflorestamentos 

heterogêneos destinados à reconstituição de áreas 

degradadas (ALVES et al., 2012; LIMA NETO e 

SOUZA, 2011). 

A germinação da C. fairchildiana tende a 

ocorrer entre o décimo e vigésimo dia após 

semeadura, o desenvolvimento de suas mudas em 

campo é rápido, podendo atingir 2,5 m de altura 

aos dois anos de idade (ALVES et al., 2012). 

Técnicas que visem aumentar a taxa germinativa, 

acelerar e uniformizar a germinação de espécies 

leguminosas são necessárias para maximizar a 

produção de mudas em viveiros florestais. 

Tratamentos pré-germinativos podem ser adotados 

para aumentar a permeabilidade do tegumento de 

sementes à água, favorecendo trocas gasosas e 

aquosas do embrião com o ambiente externo. 

A escarificação mecânica de sementes por 

meio de superfícies abrasivas é um pré-tratamento 

fácil e de baixo custo, podendo ser realizado com 

auxílio de lixa d’ água, esmeril ou escarificador 

elétrico. Salienta-se que a resposta das sementes a 

esses métodos pode variar em função da espessura 

e composição química do tegumento. 

O presente trabalho objetivou avaliar a 

eficiência da escarificação mecânica na 

germinação da C. fairchildiana. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estabeleceram-se duas árvores de C. 

fairchildiana em área de fragmentos de Mata 

Atlântica inseridos no Instituto Federal de Minas 

Gerais - Campus São João Evangelista-MG 

(IFMG/SJE) no mês de agosto de 2013. Estas 

árvores apresentavam um diâmetro a 1,30 m de 

altura do solo superior a 15 cm e se encontravam 

sadias e livres do ataque de pragas e doenças. O 

clima da região é temperado chuvoso-

mesotérmico e classificado como Cwa pelo 

sistema de Köppen (com inverno seco e verão 

chuvoso), a precipitação média anual é de 

1400 mm e a temperatura média anual de 21 °C 

(BRAGA et al., 1999). 

A coleta dos frutos foi realizada diretamente 

no chão, próximo às árvores selecionadas. O 

material experimental foi acondicionado em sacos 

de papel Kraft e conduzido ao Laboratório de 

Sementes do IFMG/SJE para triagem. As 

sementes foram isoladas dos frutos e aquelas que 

possuíam alguma injúria ou atrofia foram 

descartadas a fim de obter maior pureza física do 

material experimental. 

Utilizaram-se quatro repetições de 20 sementes 

para a determinação do teor de água pelo método 

da estufa conforme as Regras para Análises de 

Sementes – RAS (BRASIL, 2009). O restante das 

sementes foram desinfestadas em solução de 

NaClO (2,0 % v/v) por dois minutos e depois, 

postas para secar durante dez minutos envolta 

com papel toalha. 

Adotou-se delineamento experimental 

inteiramente casualizado com quatro repetições, 

sendo os tratamentos assim constituídos: T1) 

Testemunha – ausência de tratamentos pré-

germinativos e T2) Escarificação mecânica - 

sementes submetidas, manualmente, a dez 

raspagens sucessivas, na extremidade oposta ao 

eixo-embrionário utilizando-se lixa d’água 

número 60. Cada unidade experimental foi 

constituída por 25 sementes, totalizando 200 

unidades. 

O experimento foi conduzido em Biochemical 

Oxygen Demand (BOD) a 30 ºC sob fotoperíodo 

de 16 horas. Empregou-se como substrato papel 

germitest distribuído em caixas gerboxes 

desinfestadas com álcool etílico 70,0 % (v/v), 

totalizando 16 unidades.  

Aos 20 dias após semeadura foi realizada a 

contagem do número de sementes germinadas 

(emissão da radícula). Os dados expressos em 
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porcentagem foram submetidos ao teste F a 5,0 % 

de significância estatística utilizando o software 

SISVAR (FERREIRA, 2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor de umidade das sementes foi de 

15,87 %. Os dados apresentaram normalidade e 

homogeneidade de variâncias segundo os testes de 

Lilliefors e Cochran, respectivamente. A análise 

de variância se encontra na Tabela 1. O efeito 

estatístico significativo em nível tratamento não 

foi observado para a germinação. 

 

Tabela 1. Análise de variância da germinação de 

sementes de C. fairchildiana em BOD 

F.V. G.L. Q.M. p 

Tratamentos 1 28,12 0,79 

Resíduo 6 348,96   

 

A média e o desvio-padrão da germinação 

foram de 35,6250 % e 17,4105 %, 

respectivamente (Figura 1). O pré-tratamento de 

escarificação mecânica não foi suficiente para 

superar a dormência tegumentar nas sementes de 

C. fairchildiana. Dormência esta, comum em 

espécies leguminosas (COSTA et al., 2010; LIMA 

et al., 2010; MELO et al., 2004). 

 

 
Figura 1. Médias da germinação da C. 

fairchildiana. T1 = Testemunha e T2 = Escarificação 

mecânica. 
 

Mais pesquisas visando à superação da 

dormência de espécies leguminosas são 

necessárias e importantes para melhor 

viabilizar a produção de mudas em viveiros e 

o desenvolvimento de metodologias para 

recuperar ambientes degradados e projetos 

paisagísticos. 

CONCLUSÃO 

A escarificação mecânica não influenciou a 

germinação do lote de sementes analisado de C. 

fairchildiana, que apresentaram uma umidade de 

15,87 %. 
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INTRODUÇÃO 

A globalização da economia fez com que a 

tecnologia extravasasse para o setor industrial 

tornando o processo de informação expressivo e 

decisivo também no setor agropecuário, 

aumentando a produtividade e a lucratividade com 

garantia de qualidade dos produtos.  

A tecnologia auxilia os produtores rurais na 

tomada de decisões e aos órgãos governamentais 

na definição de políticas para o agronegócio. No 

Brasil especificamente, os investimentos 

tecnológicos fazem com que o setor agrícola se 

destaque no cenário nacional e mundial, onde vale 

ressaltar que a preocupação com a 

sustentabilidade e a conservação ambiental 

também representam um grande desafio da 

atualidade, exigindo diferentes níveis de 

informação e conhecimento para a tomada de 

decisões (CONAB, 2005). 

O ritmo da expansão das inovações 

tecnológicas tem sido intenso. A previsão é que 

cada vez mais empresas adotem processos 

modernos de produção e gestão. Portanto, a 

qualificação profissional via educação, passa a ser 

exigência do mercado global, mais do que 

necessidade. Geração e difusão contínua de 

conhecimentos científicos e tecnológicos são, 

também, desafios das instituições de ensino que, 

respeitando as características e vocações 

regionais, tenham a visão clara do seu papel na 

sociedade moderna (LÉVY, 1990).  

O Instituto Federal de Minas Gerais - campus 

São João Evangelista (IFMG–SJE), tem como um 

de seus objetivos, desenvolver o potencial social e 

econômico da região na qual se insere. A 

economia do município de São João Evangelista 

gira em torno da agropecuária, produzindo milho, 

feijão, leite e seus derivados, além do gado de 

corte. Atualmente a existência de ferramentas 

focadas no controle de reprodução de bovinos de 

leite é escassa, sendo que os poucos softwares 

existentes no mercado limitam-se a planilhas 

elaboradas com o software Microsoft Office 

Excel®, compostas por fórmulas e conhecimentos 

técnicos (EMBRAPA, 2010). 

Através do software levar a tecnologia para o 

setor agropecuário, onde este trará melhorias para 

o setor agrário da cidade, tornando o processo de 

informação expressivo e decisivo, aumentando a 

produtividade e a lucratividade, com garantia de 

qualidade dos produtos (IBGE, 2012). 

A pesquisa teve como objetivo, oferecer ao 

produtor rural e aos técnicos de campo um 

software de qualidade e de baixo custo para o 

monitoramento da reprodução do rebanho, capaz 

de controlar desde o cio da matriz até a recria da 

bezerra. O Software Integrado de Gerenciamento 

da Reprodução do Gado Leiteiro (SINGGLE) 

atende os requisitos diagnosticados no projeto e 

fará uso de métricas (conjunto de atributos, 

previamente documentados e conhecidos do ciclo 

de desenvolvimento de software) e índices 

zootécnicos para o auxílio no controle da 

reprodução (padrões de desenvolvimento e/ou 

produção de um rebanho), gerando relatórios 

precisos para informar o produtor rural sobre o 

que acontece com seu rebanho, facilitando sua 

tomada de decisão.  

Os índices retratarão valores padrão para a 

análise da eficiência da reprodução e do processo 

reprodutivo como intervalo entre partos, período 

de gestação, período de produção, primeiro cio, 

período seco ou descanso, entre outros. 

O software desenvolvido é acoplado a uma 

base de dados alimentada com informações 

conhecidas a respeito da reprodução de bovinos, 

contemplando as diversas raças presentes na 

microrregião de Guanhães, onde a cidade de São 

João Evangelista está situada. Dessa forma, é 

possível comparar os dados de cada animal com o 

padrão de sua raça, efetuando um diagnóstico 

rápido e confiável para o produtor. Estes dados 

são apresentados ao usuário em forma de gráfico 

de barra (é um gráfico com barras retangulares e 

comprimento proporcional aos valores que ele 

representa. As barras podem ser desenhadas 

verticalmente ou horizontalmente), assim o 

criador poderá obter informações a respeito do 
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desempenho reprodutivo do seu rebanho, e 

comparando com os dados pré-estabelecidos, 

poderá identificar quais os problemas que estão 

interferindo na reprodução do rebanho. 

Há desenvolvida uma versão manual do 

sistema de controle reprodutivo conhecido como 

Roda das Vacas, um sistema fácil e eficiente para 

uso em fazendas de todos os portes.  

O sistema de controle reprodutivo Roda das 

Vacas visa auxiliar o proprietário rural no controle 

da reprodução de bovinos de leite. Instrumento 

simples, fácil de trabalhar e de visualização 

imediata. É uma roda móvel que gira diariamente 

em sentido horário, o responsável pelas vacas vai 

girando em modo a se assemelhar com um 

calendário. No centro da roda estão todos os 

meses do ano e em cada faixa da roda os dias 

correspondentes a cada mês. O início da roda é a 

data de parição demarcada no ponto do extremo 

inferior do quadro. Na parte externa do quadro, é 

apresentado as quatro fases reprodutivas do 

animal (VIA VERDE, 2010). 

O dispositivo é dividido em quatro cores que 

representam os estágios da reprodução, como é 

demonstrado na Figura 1:  

• lactação, período de amamentação do bezerro;  

• o período seco, repouso e recuperação da 

glândula mamária, onde a matriz é preparada para 

uma nova parição;  

• paridas ou vazias, momento em que a vaca já 

se separou do bezerro ou não consegue pegar cria; 

• inseminadas ou monta natural, quando a vaca 

emprenhou em forma de inseminação ou coberta 

pelo boi. 

 
 

Figura 1. Roda das Vacas 

Fonte: Via Verde, 2010 

No software, o produtor não vê o ciclo dos 

animais em formato de uma roda, ele é 

apresentado no formato de uma linha do tempo, o 

que facilitará a visualização do produtor rural. O 

resultado desse controle é obtido de forma 

eficiente e dinâmica para o usuário do software, 

comparado ao usuário do sistema impresso. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia que foi aplicada no 

desenvolvimento do projeto tem caráter 

descritivo, onde realiza-se o estudo, a análise, o 

registro e a interpretação dos fatos do mundo 

físico. Nesse tipo de pesquisa não pode haver 

interferência do pesquisador, que deverá apenas 

descobrir a frequência com que o fenômeno 

acontece ou como se estrutura e funciona um 

sistema, método, processo ou realidade 

operacional (GIL, 2008).  

A pesquisa possui caráter qualitativo, pois seu 

relatório contém a definição de um software para 

auxiliar o produtor rural. O desenvolvimento 

desse software foi baseado em observações feitas 

na microrregião em que a cidade de São João 

Evangelista está inserida e através das 

dificuldades que os produtores rurais enfrentam 

para gerenciar sua propriedade. 

A pesquisa qualitativa descreve a 

complexidade de determinado problema, sendo 

necessário compreender e classificar os processos 

dinâmicos vividos nos grupos, contribuindo no 

processo de mudança, possibilitando o 

entendimento das mais variadas particularidades 

dos indivíduos (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 

2008).  

O projeto foi desenvolvido com levantamento 

de dados, para após ser elaborado o software com 

o auxílio de ferramentas computacionais. A priori 

efetuou-se a caracterização do software bem como 

a elaboração das funcionalidades que deverá 

conter a mesma. O levantamento de dados trata-se 

de buscar trabalhos já realizados que abrangem o 

tema tratado, buscando todas as fórmulas 

necessárias para os cálculos da reprodução de 

gado leiteiro.  

Segundo o SEBRAE (2007), o 

desenvolvimento de um sistema agropecuário 

forte e produtivo está ligado ao conceito de 

agronegócio e a sua relevância econômica da 

agricultura é inegável, pois, está contribuindo de 

forma permanente para a economia do país em 

termos de geração de renda, emprego e 

desenvolvimento local. No entanto, não pode-se 

em momento algum perder de vista a dimensão 

mais nobre e importante deste setor: colocar na 
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mesa de milhões de brasileiros, todos os dias, 

alimentos saudáveis e confiáveis. 

Este estudo adotou como unidade de análise 

dois produtores rurais da região de São João 

Evangelista e o setor de gado de leite do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

campus São João Evangelista, que participaram da 

pesquisa e receberam a capacitação do uso do 

software. 

Posteriormente averiguou-se a qualidade e 

adequação do software, sendo observadas e 

descritas as informações passadas pelos 

produtores após o uso do software. 

Os métodos utilizados para a execução e coleta 

de dados foram aplicados na experimentação do 

software, sob a supervisão dos produtores rurais 

que utilizaram os recursos, os quais foram 

capacitados pelos pesquisadores e as respostas 

discursivas foram analisadas e descritas.  

Para a elaboração dos diagramas existentes na 

documentação do software, foi utilizada a 

ferramenta Astah, que é um software livre 

empregado para este fim. O software utilizado no 

desenvolvimento do SINGGLE, é o Microsoft 

Visual Studio®, versão 2010, onde o campus 

possui licença junto a empresa para o seu uso. Ela 

é uma ferramenta para programação de aplicativos 

destinados para todas as plataformas Microsoft, 

aplicando a linguagem de programação C# (C 

Sharp) e o Banco de Dados MySQL, sistema 

gerenciador de banco de dados responsável pelo 

armazenamento e gerenciamento das informações 

do software. Ele possui com uma base de dados 

única, definida por interesse gerencial ou 

estratégico de seus usuários. 

Ao final da implementação, foram realizados 

os testes de funcionalidades através dos três 

produtores rurais e os pesquisadores, para 

adequações necessárias de interface e 

funcionalidades caso existisse alguma a fazer. 

Utilizado o teste da caixa branca, que representa o 

desenvolvedor, verifica-se o código-fonte do 

projeto. Já o teste da caixa preta representa a 

interface do software através de usuários já 

citados que são os dois produtores rurais 

selecionados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A apuração dos resultados obtidos possibilitou 

afirmar que o uso do software SINGGLE, e seus 

recursos tecnológicos, acarretou avanços na área 

agrícola da região onde o município de São João 

Evangelista-MG está inserido, sendo que foi 

utilizado em duas fazendas dos dois produtores 

rurais, e no IFMG – campus São João Evangelista 

pelos responsáveis pelo setor agrícola do campus, 

capazes de proporcionar avanços significativos na 

quantidade e qualidade do leite e assim, se 

revelando como um estímulo ao seu 

desenvolvimento da fazenda de forma que 

consolide o trabalho realizado pelo produtor rural. 

 Os resultados alcançados foram trabalhados de 

forma indutiva, pois a análise das respostas dos 

produtores rurais possibilitou a construção de 

respostas discursivas com os dados extraídos da 

pesquisa elaborada, e assim permitirá uma melhor 

visualização de como se deu a forma de uso e 

aceitação do software, deixando ainda mais 

evidente as características da ferramenta que teve 

aceitação. 

Além disso, também foi possível o 

desenvolvimento funcional do software, conforme 

estava previsto no escopo do projeto e segundo os 

produtores rurais que fizeram o teste, fato que 

proporcionou a aplicação prática dos conceitos 

assimilados.  

CONCLUSÕES 

De acordo com os produtores rurais que 

utilizaram o software, o sistema é de fácil uso, 

além de ser bastante útil para o armazenamento e 

centralização das informações, e afirmaram ainda 

que, a situação anterior era precária, onde cada 

produtor tinha seu próprio bloco de anotações ou, 

o que é pior, fazia anotações de dados importantes 

em folhas avulsas que, não raramente, eram 

perdidas. 

Apesar do software já estar maduro o 

suficiente para ser utilizado pelos produtores 

rurais, e cumprindo assim o seu objetivo e 

contribuição com o seu desenvolvimento, faltam-

lhe algumas capacidades que, se implementadas, 

poderiam torná-lo uma ferramenta com mais 

facilidades de acesso ao seu uso, como por 

exemplo, o software é instalado diretamente no 

computador do produtor rural, o que restringe o 

local de acesso. Ele poderá ser aperfeiçoado para 

plataforma web, facilitando o uso através de 

dispositivos móveis e também seria útil a adição 

de suporte para problemas futuros com relação ao 

uso do dia a dia.  

 Pelo fato do código do software ser de fácil 

compreensão, isso permitirá que desenvolvedores 

futuros adicionem funcionalidades extras para o 

software, caso seja necessário ao seu campo de 

trabalho. 
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I INTRODUÇÃO 

OA micropropagação é uma técnica que consiste 

no cultivo in vitro de órgãos, tecidos ou células 

vegetais em ambiente asséptico (OLIVEIRA et 

al., 2011; PIATI et al., 2011). Baseia-se no 

aproveitamento da totipotência de células 

vegetais, capacidade meristemática e regeneração 

celular. Os fragmentos de tecido vegetal vivo, 

designados explantes, podem ser originados de 

porções de caules, folhas ou raízes, a escolha do 

melhor se dá pela disponibilidade de material 

vegetativo e da facilidade de sua obtenção.  
A indução do crescimento e proliferação de 

gemas vegetativas axilares pré-formadas através 

de segmentos nodais é um método direto de 

regeneração (PIATI et al., 2011). A fase de 

estabelecimento in vitro é a mais crítica da 

micropropagação, verificando maiores taxas de 

contaminação por fitopatógenos, oxidação 

fenólica e recalcitrância por explantes (BORGES 

et al., 2012; DUTRA et al., 2009; LONDE et al., 

2007).  

Utilizando-se do cultivo in vitro para fins de 

melhoramento, o conhecimento prévio dos 

mecanismos responsáveis pela herança de um 

dado caráter é essencial para o estabelecimento de 

estratégias. A herdabilidade pode ser definida pela 

correspondência entre o valor genético e o 

fenótipo, ou seja, expressa a proporção herdável 

da variabilidade fenotípica (MUNIZ, 2007). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

resposta de dois híbridos de eucalipto na emissão 

de primórdios foliares durante a fase de 

estabelecimento in vitro e obter estimativas de 

componentes da variância fenotípica e 

herdabilidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram obtidas mudas de dois híbridos de 

eucalipto produzidas via miniestaquia junto à 

empresa Celulose Nipo-Brasileira – CENIBRA. 

As mudas foram transferidas para vasos de 

polietileno (capacidade de 25,0 L) preenchidos 

com um substrato comercial a base de casca de 

pinus, serragem e vermiculita. Posteriormente, 

mantidas por 60 dias em casa de vegetação, com 

tela de malha para 50,0 % de sombra, e 105 dias 

ao céu aberto no Viveiro de Mudas do IFMG – 

campus São João Evangelista (IFMG/SJE). 

Antecedendo 15 dias a coleta de brotos, as mudas 

foram levadas para casa de vegetação, onde 

aplicou-se uma mistura com 2,4 g.L
-1

 de fungicida 

Orthocide 500® (Captan, 50,0 % de princípio 

ativo) e 10 mL.L
-1

 de óleo mineral Assist®. 

Foram selecionadas 10 mudas de cada híbrido 

para coleta de brotos. Estas mudas se encontravam 

sadias, livres de fitopatógenos, altura entre 1,10 a 

1,40 m e diâmetro do colo entre 2 a 3 cm. Após a 

coleta de brotos, o material experimental foi 

conduzido ao Laboratório de Cultura de Tecidos 

Vegetais do IFMG/SJE para desinfestação em 

câmara de fluxo laminar. No mesmo ambiente, 

obtiveram-se segmentos caulinares de 1,5 cm de 

comprimento contendo um nó e uma gema axilar. 

O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado com quatro repetições, 

sendo os tratamentos assim constituídos: T1 – 

Híbrido de E. urophylla x E. globulus e T2 – 

Híbrido de E. urophylla x E. grandis. O meio de 

cultura utilizado foi composto pelos sais básicos 

de MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) força 

total, vitaminas de White (1943), acrescidos de 

mio-inositol (100 mg.L
-1

), polivinilpirrolidona 

(1000 mg.L
-1

), sacarose (30 g.L
-1

), ágar 

bacteriológico Micromed (6 g.L
-1

), 0,5 mg.L
-1

 de 

BAP (6-benzilaminopurina) e 0,3 mg.L
-1

 de ANA 

(ácido naftalenoacético), com pH ajustado para 

5,75 ± 0,05. O meio de cultura foi autoclavado por 

20 minutos à temperatura de 121 ºC e pressão de 

1 atm. Cada unidade experimental foi constituída 

por 8 tubos de ensaio (20 x 150 mm) contendo, 

aproximadamente, 10 mL da cultura previamente 

preparada. 

Também em câmara de fluxo laminar, foi 

inoculado um segmento caulinar por tubo de 

ensaio, depois vedado com papel alumínio e filme 

plástico. Após a inoculação, os segmentos foram 
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mantidos em sala de cultura por 7 dias no escuro a 

25 ± 2 ºC e depois, sob fotoperíodo de 16 horas 

luz na mesma temperatura. 

As avaliações foram realizadas diariamente até 

a contagem final (trigésimo primeiro dia), 

registrando número de explantes que emitiram 

Primórdios Foliares (PF). Calculou-se o Índice de 

Velocidade (IV) de emissão de primórdios foliares 

conforme MAGUIRRE (1962): 

 

𝐼𝑉 =
𝑁1

𝐷1
+

𝑁2

𝐷2
+ ⋯ +

𝑁𝑛

𝐷𝑛
; 

Em que: 

N1 = número de explantes que emitiram 

primórdios foliares; 

D1 = número de dias para a 1º contagem; 

Nn = número de explantes que emitiram 

primórdios foliares na última contagem; 

Dn = número de dias para a última contagem. 

 

Os dados foram submetidos ao teste F a 5,0 % 

de significância. A análise estatística foi realizada 

com auxílio dos softwares Excel® e SISVAR 

(FERREIRA, 2011). Para os cálculos dos 

componentes da variância e herdabilidade 

empregaram-se os seguintes estimadores 

conforme citado por Botrel et al. (2007): 

 

�̂�𝑒
2 = 𝑄𝑀𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜; 

 

�̂�𝑔
2 =

𝑄𝑀𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠−𝑄𝑀𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠
; 

 

�̂�𝐹
2 =

𝑄𝑀𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠
; 

 

ℎ𝑚
2 =

�̂�𝑔
2

�̂�
�̅�
2; 

Em que: 

�̂�𝑒
2 = variância ambiental; 

�̂�𝑔
2 = variância genotípica; 

�̂�𝐹
2
 = variância fenotípica; 

ℎ̂𝑚
2  = coeficiente de herdabilidade em nível de 

média de tratamentos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentaram uma distribuição 

normal e variâncias homogêneas. O efeito 

estatístico (p < 0,05) em nível de tratamento foi 

observado (Tabela 1). As variâncias genotípicas 

foram elevadas em relação à fenotípica, 

apresentando coeficientes de herdabilidade em 

nível de média de tratamentos superior a 90,0 %. 

Isto é de grande relevância para o melhoramento 

florestal, pois características controladas por 

poucos genes tendem apresentar maiores 

coeficientes de herdabilidade (> 0,80) e são mais 

responsivas às técnicas biotecnológicas (PAULA 

et al., 1996). 

 

Tabela 1. Resumo da ANOVA, estimadores de 

variância e herdabilidade dos Primórdios Foliares 

(PF) e seu Índice de Velocidade (IV) na fase de 

estabelecimento in vitro de dois híbridos de 

eucalipto. 

F.V. G.L. 
Q.M. 

PF IV 

Tratamentos 1 2363,28
*
 18,00

*
 

Resíduo 6 201,82 0,92 
CVexp (%)  54,71 60,61 

𝜎𝑒
2  201,82 0,92 

𝜎𝑔
2  540,36 4,27 

𝜎𝐹
2  590,82 4,50 

ℎ𝑚
2   0,91 0,95 

CVexp = coeficiente de variação experimental. 

 

Apesar de a variância ambiental representar 

37,35 % da genotípica (PF), é possível que grande 

parte esteja interagindo com a carga gênica 

vegetal. Uma vez que o trabalho foi conduzido em 

ambiente de alto controle asséptico e 

experimental, sendo evidenciadas diferenças 

significativas entre os híbridos estudados (Tabela 

2). O híbrido de E. urophyla x E. globulos 

apresentou maior porcentagem e velocidade de 

explantes caulinares com primórdios foliares 

emitidos (40,63 %). Mais estudos e 

desenvolvimento de protocolos específicos para 

cada híbrido são recomendados para ampliar as 

taxas de desenvolvimento foliar e obtenção de 

sucesso na fase de estabelecimento in vitro. A 

emergência destes primórdios seguiu o padrão 

típico de proliferação de gemas axilares. 

 

Tabela 2. Primórdios Foliares (PF) e Índice de 

Velocidade (IV) na fase de estabelecimento in 

vitro de dois híbridos de eucalipto. 

Tratamentos PF (%) IV 

T1 40,63 a 3,25 a 

T2 6,25  b 0,25  b 
Médias seguidas pela mesma letra não se diferem entre si pelo teste F 
(p > 0,05). 

 

As variâncias ambiental, genotípica e 

fenotípica para a emissão de primórdios foliares 

foram de: 201,82; 540,36 e 590,82, 

respectivamente. Neste caso, o coeficiente de 

herdabilidade foi de 0,91. 

As variâncias ambiental, genotípica e 

fenotípica para o índice de velocidade de emissão 
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de primórdios foliares foram de: 0,92; 4,27 e 4,50, 

respectivamente. Neste caso, o coeficiente de 

herdabilidade foi de 0,95. 

Os resultados obtidos pelo presente trabalho 

fornecem informações importantes para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas que visem 

melhor compreender a natureza da ação gênica 

envolvida na herança de caracteres e o 

estabelecimento de bases para definição de 

programas de melhoramento.  

CONCLUSÕES 

O híbrido de E. urophyla x E. globulus 

apresentou maior e mais rápida emissão de 

primórdios foliares na fase de estabelecimento in 

vitro. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores – CBEJ, uma Empresa Júnior 

(EJ) é uma associação civil sem fins lucrativos, 

criada e gerida por alunos da graduação, com a 

intenção de realizar projetos e serviços de 

qualidade com um custo reduzido (CBEJ, 2013), 

que contribuam com o desenvolvimento social, 

econômico e de formar profissionais capacitados e 

comprometidos com esse objetivo.  

De acordo com a Federação das Empresas 

Juniores do Estado de Minas Gerais - FEJEMG, a 

primeira EJ foi fundada na França na Escola 

Superior de Ciências Econômicas e Comerciais de 

Paris, em 1967 (FEJEMG, 2015), como resultado 

de um programa do governo francês que 

incentivava a abertura de novas empresas. Essa 

empresa foi criada por alunos que viram a 

necessidade de viver uma realidade empresarial. 

No mesmo ano já havia na França mais de vinte 

(20) EJs fundadas. Em 1986 o conceito começou a 

difundir-se pela Europa.  

No Brasil, esse conceito chegou em 1987 e 

somente em 1989 a primeira empresa júnior – 

Júnior GV – foi criada na Fundação Getúlio 

Vargas (CBEJ, 2013). Hoje, o Movimento 

Empresa Júnior (MEJ) tomou grandes proporções 

por todo o mundo. Atualmente existem no Brasil 

mais de 700 EJs com aproximadamente 22.000 

alunos envolvidos, sendo o país a maior 

Federação de EJs no mundo. “São mais de 16 

federações representando 15 Estados e o Distrito 

Federal.” (CBEJ, 2013).  

Para o aluno essa vivência empresarial é de 

grande importância já que ele se aproxima do 

mercado de trabalho antes mesmo de se formar, 

podendo agregar valores pessoais e profissionais e 

praticar todo conhecimento técnico adquirido no 

curso. 

 Uma EJ também oferece diversas vantagens 

para a Instituição de Ensino Superior (IES), uma 

vez que os membros estando em constante contato 

com o mercado e a comunidade, conseguem trazer 

melhor reconhecimento para a IES. Por sua vez, o 

mercado tem grandes vantagens ao optar pelos 

serviços de uma EJ, pois têm um custo reduzido, 

uma vez que a mesma não visa lucro, e qualidade 

diferenciada, já que os membros podem contar 

com a orientação de professores capacitados.  

Tendo isso em vista, o objetivo desse projeto 

foi implantar no IFMG/SJE uma EJ para o Curso 

de Bacharelado em Sistemas de Informação 

(CBSI), com a finalidade de apoiar os alunos a 

praticarem seus conhecimentos e oferecer estágio, 

uma vez que a região possui poucas oportunidades 

de estágio nessa área.  

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do projeto foram feitos 

estudos de documentos de empresas juniores já 

existentes e elaborados o Estatuto Social e 

Regimento Interno da empresa.  

Em seguida, foi realizado o processo de 

recebimento de sugestões de nome e logomarca 

para a empresa e a escolha se deu por meio de 

votação, tendo como mais votado o nome TEC Jr. 

Em virtude da descoberta de outra EJ com esse 

nome e a fim de evitar futuras complicações de 

registro de marca, foi alterado o Nome Fantasia e 

a Logomarca da empresa, sendo escolhido o 

terceiro nome mais votado – OneBit. 

Após várias discussões, foram criteriosamente 

escolhidos seis candidatos a membros da Diretoria 

Executiva da EJ, sendo Kênia Araújo – 

Presidente, Rochele Edenís – Vice-Presidente, 

Tatiane Oliveira – Diretora 

Administrativo/Financeiro, Fernanda Fernandes – 

Diretora de Gestão de Pessoas, Cristian Moura – 

Diretor de Projetos e Luiz Felipe – Diretor de 

Marketing e no dia 4 de setembro de 2014 foi 

realizada a primeira Assembleia Geral de 

Fundação da Empresa, Eleição e Posse da 

Diretoria, contando com a aprovação de 102 

(cento e dois) alunos e a presença de dois 

servidores. 
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Entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro de 

2014, os diretores participaram do IX InternEJ – 

Encontro Interno de Empresas Juniores de Viçosa, 

oportunidade essa onde foram adquiridos muitos 

conhecimentos sobre funcionamento de empresas, 

oportunidades geradas, parcerias, liderança e 

geração de valores. 

Logo em seguida, iniciou-se o processo de 

decisão e adaptação do espaço físico e aquisição 

do mobiliário para a EJ, hoje com sede dentro do 

campus, próximo ao prédio da Administração. 

Paralelamente, foram confeccionados os 

folders, panfletos, crachás, cartões de visita, placa 

e outras artes para a divulgação e marketing da 

empresa; foi feito o registro da empresa em 

cartório, que ocorreu no dia 27 de fevereiro de 

2015; o fechamento de parceria com a contadora 

para auxílio na abertura de um CNPJ. E enfim, 

para obtenção do CNPJ, o Diretor de projetos 

viajou para a cidade de Governador Valadares 

para dar entrada no mesmo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Hoje a OneBit se encontra em processo de 

treinamento de sua diretoria onde os membros 

fazem reuniões periódicas para discutir e tomar 

decisões diversas. Eles também participam de 

eventos, cursos e fazem contato com membros de 

outras EJs. Definições sobre logística, regras de 

conduta e serviços também estão sendo estudados 

e definidos.   

Paralelamente, estão em andamento contratos 

de parceria com a COPEX e CERE, elaboração de 

processo seletivo e treinamento para os futuros 

membros, planejamento estratégico e apoio à 

Semana de Integração Acadêmica do IFMG/SJE - 

SIA.  

O CNPJ da empresa é 22.290.439/0001-39, 

também já possuindo seu Alvará da Licença da 

prefeitura de São João Evangelista sendo a 

Inscrição Municipal de número 0000013531. 

A Logomarca da empresa foi elaborada 

pensando nos valores, objetivos e na essência da 

mesma. A logomarca pode ser vista na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Logomarca da EJ OneBit. 

 

As artes para divulgação foram feitas com 

ajuda de um colaborador da empresa, não aluno e 

impressas com apoio da Instituição. Na Figura 2 

tem-se um exemplar do cartão de visita. 

 

Figura 2. Cartão de Visita OneBit – Frente 

 

Assim, de acordo com o Regimento Interno da 

Empresa, a OneBit tem a missão de “Possibilitar 

aos membros a aplicação de seus conhecimentos 

apoiando o desenvolvimento do próprio 

profissionalismo.” Os objetivos e valores da 

empresa se baseiam em quatro pilares que são 

Prática, Estágio, Serviços e Profissionalismo. 

Apesar de alguns problemas, como a demora 

para adquirir um CNPJ e saber qual tipo de 

estágio a empresa pode oferecer (interno ou 

externo), os diretores têm conseguido adquirir 

vasto conhecimento a respeito de 

empreendedorismo, profissionalismo e trabalho 

em equipe, agregando valor à OneBit.  

Os Diretores tem se emprenhado para 

conseguir o melhor resultado para a empresa e 

consequentemente para os alunos do curso.  

A Diretoria Executiva pode ser vista conforme 

mostra a Figura 3. 
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Figura 3. Diretoria Executiva OneBit 

 

A sede da empresa júnior ficou localizada no 

prédio junto aos gabinetes, em frente à CERE, 

próximo ao prédio de Administração, conforme 

pode ser viso na figura 4. 

 

 
Figura 4. Sede da OneBit 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

No atual mercado de trabalho, encontra-se um 

cenário de alta competitividade, exigindo uma 

maior capacitação e multidisciplinaridade do 

profissional, e, em muitos dos casos, experiência 

prática. Essas competências muitas vezes são 

fatores limitantes, o que faz com que profissionais 

recém-formados tenham um campo de atuação 

restrito e uma difícil inserção no mercado de 

trabalho.  

Com uma empresa júnior em funcionamento 

no IFMG/SJE esses fatores limitantes são 

amenizados, graças à oportunidade que os alunos 

tem de vivenciar processos organizacionais, 

participar de diferentes hierarquias na 

organização, praticar seus conhecimentos e 

desenvolver ações sociais promovendo o próprio 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

A OneBIT objetiva agora conquistar o 

mercado com serviços de qualidade, alcançar os 

alunos de forma mais eficiente mostrando a 

importância de um aluno fazer parte do MEJ e 

auxiliar a IES em alguns de seus processos e 

eventos, com desenvolvimento de websites e 

softwares emergentes ou necessários dentro da 

Instituição, e que sejam possíveis de serem 

desenvolvidos pelos membros da OneBit. 

A médio prazo, a Empresa Júnior OneBit 

pretende se tornar federada na FEJEMG, 

desenvolver eventos, treinamentos, cursos e 

capacitações no campus IFMG/SJE para auxiliar 

os alunos e a comunidade, e também promover 

ações sociais, afim de apoiar a comunidade 

carente da região. Também, a EJ planeja participar 

de grandes eventos promovidos pelo MEJ, pela 

FEJEMG e por outras EJs com o intuito de 

aperfeiçoar suas práticas, cumprindo enfim a sua 

visão de ser reconhecida como uma referência de 

Empresa Júnior na região e, posteriormente, no 

Estado.  
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INTRODUÇÃO 

A visão dos estudantes com a matemática na 

Escola Estadual “Monsenhor Pinheiro”, não vem 

sendo nada satisfatória. Há muita resistência em 

aceitá-la como uma disciplina necessária para o 

crescimento pessoal. Diante disso, percebeu-se a 

necessidade de encontrar soluções para reverter tal 

situação. Dentre os estudos realizados, o primeiro 

passo foi a criação de um Laboratório de 

Matemática nessa escola, uma vez que dentro dele 

o estudante poderá encontrar materiais concretos, 

jogos, livros de apoio, intervenção pedagógica etc. 

Isso poderá contribuir para um novo pensar em 

matemática. Tanto é certo que para Rego & Rego 

(2006), o Laboratório de Ensino de Matemática 

constitui um espaço de experimentação para o 

aluno e para o professor que permite a utilização 

de materiais didáticos e metodologias de ensino, 

ampliando a formação do docente com novas 

maneiras de avaliar a prática. 

 O LEM é um espaço que possibilita o 

contato do estudante com materiais concretos e 

proporciona uma experiência inovadora tanto para 

os estudantes quanto para o professor. O discente 

compreende melhor quando entra em contato com 

aplicações matemáticas mais reais e manipuláveis. 

Nesse sentido, Kallef (1994), lembra que para 

Van Hiele (1986), a visualização é o primeiro 

nível no processo de construção do pensamento 

geométrico, pois o aluno visualiza o objeto 

geométrico e o identifica. Sendo assim, o uso de 

instrumentos que facilitem a compreensão dos 

conteúdos matemáticos e que os aproximem da 

realidade do aluno, torna possível um maior 

interesse desses no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 O Laboratório de Ensino de Matemática 

está em processo de construção e espera-se a 

contribuição dos estudantes e professores para o 

seu andamento e para a obtenção de resultados 

positivos em relação à visão dos mesmos com a 

disciplina. Uma vez dado o ponto de partida, serão 

os próprios discentes os responsáveis por ele, 

juntamente com os docentes. Nesse caso, os 

bolsistas do PIBID serão apenas mediadores entre 

os estudantes, o laboratório e os professores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os bolsistas do PIBID da Escola Estadual 

“Monsenhor Pinheiro”, supervisionados pela 

professora Rosalina Augusta Metzker Glória 

Santos e orientados pelo professor Silvino 

Domingos Neto, foram os pioneiros na 

implantação de um Laboratório de Ensino de 

Matemática (LEM) na referida escola. 

Este projeto iniciou-se pela necessidade de um 

novo pensar em matemática, tanto para o aluno 

quanto para o professor. Os estudantes precisavam 

de um ambiente mais agradável, que fugisse do 

contexto de sala de aula e que contribuísse na 

prática do docente. Segundo Malba Tahan (1962, 

p.62), “O professor de Matemática, que dispõe de 

um bom Laboratório, poderá, com a maior 

facilidade, motivar seus alunos por meio de 

experiências e orientá-los mais tarde, com a maior 

segurança, pelo caminho das pesquisas mais 

abstratas”. 

Assim sendo, os bolsistas solicitaram à direção 

um espaço direcionado ao desenvolvimento do 

projeto. Uma vez conseguido esse espaço, buscou-

se o aperfeiçoamento e preparação do mesmo. A 

seguir estão descritas as etapas seguidas: 

• Organização parcial do espaço físico; 

 • Confecção de cartazes pela escola 

convocando os alunos a participarem na 

construção do projeto; 

 • Confecção de cartazes, origamis e 

poliedros para compor o ambiente; 

• Participação dos alunos na construção de 

materiais concretos. 

O espaço já dispunha de dois armários que 

continham vários materiais necessários, tais como: 

réguas, tesouras, colas, pincéis, lápis, borrachas, 

giz, barbante, folhas brancas, tintas, giz de cera, 

cola quente, durex e cartolinas. Com esses 

materiais foram construídos: cartazes com frases 

motivadoras, tabuadas, poliedros de Platão por 

meio de origamis e demais enfeites para a sala. 
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Alguns projetos já vêm sendo desenvolvidos 

no laboratório, como: atendimento pedagógico e 

preparação para a Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 

O atendimento pedagógico acontece no horário 

extraclasse. Os estudantes apresentam suas 

dúvidas para que sejam feitas revisões acerca dos 

conteúdos até então não compreendidas em sala 

de aula. Os discentes trazem ainda 

questionamentos sobre realizações de trabalhos 

sugeridos por seus professores.  

Ocorre ainda uma preparação com intuito de 

instruir os alunos para a realização da OBMEP. 

Nessa preparação são apresentados alguns 

conceitos novos e também é proposta a resolução 

de questões de provas anteriores e também do 

banco de questões. 

O processo de construção do LEM está em 

andamento, e todos os dias espera-se a 

colaboração e o envolvimento de professores e 

alunos para o progresso deste. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao ver dos bolsistas do PIBID, o projeto 

parece estar dando certo. Os professores estão 

confiando seus alunos aos cuidados dos bolsistas. 

Os estudantes também estão mais animados com 

essa novidade na escola. 

As atividades desenvolvidas com os estudantes 

aumentaram o interesse dos mesmos em aprender 

sobre os poliedros de Platão, construídos por meio 

dos origamis. Os mesmos começaram a pesquisar 

por conta própria mais formas geométricas que 

pudessem ser construídos através de dobraduras. 

Os alunos têm se sentido mais desinibido em 

procurar atendimento pedagógico no LEM.  

Assim, os bolsistas tem podido ajudá-los em suas 

dificuldades, proporcionando uma espécie de 

reforço na disciplina de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Alunos no Laboratório 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

CONCLUSÕES 

A participação dos estudantes e dos 

professores é indispensável para o para o 

andamento do projeto de implantação do 

Laboratório de Ensino de Matemática (LEM). 

Afinal, o mesmo foi criado com o objetivo de 

atender as necessidades oriundas desses dois 

grupos.    

O trabalho está caminhando bem, os alunos 

estão entusiasmados e a direção apoia a ideia. 

Entretanto, ainda há muito a ser feito. Este é 

somente o começo de um projeto que deverá ser 

aperfeiçoado ao longo dos dias. 

Espera-se que os próximos bolsistas possam 

dar continuidade a essa obra, tendo em vista sua 

grande relevância para os estudantes. Tanto é que, 

para Passos (2006), a ideia do LEM é 

proporcionar ao aluno maior autonomia de 

pensamento, de modo que este seja capaz de 

observar, refletir e questionar por si mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

A bananeira está entre as culturas de maior 

importância econômica para os países tropicais e 

subtropicais. Da família das musáceas é cultivada 

em todos os estados brasileiros, desde a faixa 

litorânea até os planaltos do interior (BORGES 

ET AL., 2006). 

O Brasil é o quinto maior produtor mundial de 

banana, com uma produção de 6,8 milhões de 

toneladas em 2008, em uma área plantada de 

aproximadamente 480,008 hectares (PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA MUNICIPAL, IBGE 2013). 

A renovação dos plantios e a ampliação da área 

são dependentes da disponibilidade de grandes 

quantidades de mudas com elevada qualidade 

fitossanitária que tem influência na fitossanidade e 

produtividade do bananal. 

A cultura da bananeira é uma das espécies 

frutífera de maior importância no Brasil. Contudo, 

apesar do aumento da área cultivada, nos últimos 

anos, a produção de banana vem sendo reduzida 

em razão da pouca tecnificação dos plantios e do 

uso de variedades suscetíveis às principais 

doenças da cultura (prata, maçã e terra), 

notadamente a sigatoka-negra, sigatoka amarela e 

mal-do-panamá (OLIVEIRA ET AL., 2008a). 

Entretanto, são grandes os esforços 

empregados por instituições de pesquisa visando à 

obtenção de variedades de bananeira mais 

produtivas, com porte reduzido e que apresentem 

resistência às principais pragas e doenças que 

prejudicam o desenvolvimento da cultura (SILVA 

ET AL., 2003; JESUS, 2006). 

Nesse contexto, técnicas biotecnológicas, com 

destaque para a cultura de tecidos de plantas, têm 

sido a melhor alternativa para se obter material 

propagativo em quantidade e qualidade, sendo 

utilizada atualmente também como ferramenta 

auxiliarmos programas de melhoramento genético 

da bananeira, visando a acelerar a obtenção e 

distribuição de novas variedades (SILVA; 

SANTOS-SEREJO, 2003; COSTA ET AL., 2008; 

OLIVEIRA ET AL., 2008). 

A propagação in vitro, além de maximizar o 

potencial de propagação vegetativa a partir de 

gemas apicais, pode, ainda, proporcionar a 

produção de mudas por meio do uso de 

propágulos alternativos, como gemas florais, em 

razão da desdiferenciação celular induzida a partir 

de determinado balanço de reguladores vegetais 

presentes no meio de cultura (DARVARI ET AL., 

2010). 

Na maioria dos trabalhos de micropropagação 

em bananeira, são utilizadas gemas axilares ou 

gemas apicais como explante inicial (PASQUAL 

ET AL., 2001; COSTA ET AL., 2006; 

OLIVEIRA ET AL. 2008). Contudo, estudos 

realizados em 1988 por Balakrishnamurthy e Sree 

Rangasamy e, ainda, Cronauer-Mitra e Krikorian 

já relatavam o grande potencial das gemas florais 

como fonte de explante inicial para cultura in vitro 

da bananeira. 

Além disso, as gemas florais são retiradas do 

coração dos cachos de bananeira que são 

comumente descartados, constituindo-se uma 

vantagem adicional do método para a produção de 

novas mudas. 

Entretanto, para Zaffari et al. (1995) e Araújo e 

Carvalho (2005), entre os diversos fatores 

relacionados à micropropagação, o tipo de 

explante, no que diz respeito à origem, tamanho, 

fase e manejo empregado, exerce forte influência 

nas subseqüentes respostas obtidas in vitro. Outro 

fator capaz de exercer grande influência no 

sucesso do processo de multiplicação é a elevada 

taxa de perda de material por contaminação 

durante o cultivo. 

Existe uma falta de consenso na literatura no 

que diz respeito à melhor fonte de explante quanto 

aos altos índices de contaminação do material. 

Santana (1999) relata serem mais altos em ápices 

caulinares, enquanto para Alloufa et al., (2002), 

são maiores quando se usam ápices florais. 

Segundo essas informações o trabalho a ser 

desenvolvido justificará a eficiência da utilização 

de ápices de florescência. 
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A micropropagação da bananeira oferece a 

possibilidade para a produção comercial de mudas 

(SOUZA, 1992), reduzindo-se o problema da 

carência que existe no mercado (CRONAUER & 

KRIKORIAN, 1986b). 

A propagação maciça pode-se realizar durante 

todo o ano e ser programada para propiciar a 

disponibilidade de material para o plantio de 

novas áreas (SANDOVAL FERNÁNDEZ, 1985), 

incrementando de maneira considerável o número 

de plantas dentro de um curto espaço de tempo 

(SANDOVAL & MULLER, 1987) e assim 

atender a crescente demanda dos bananicultores 

(BALLESTERO, 1992). Essas mudas além de 

serem produzidas a custos razoáveis (HWANG & 

KO, 1987), são mais fáceis de transportar e 

propagar (HWANG ET. AL., 1984), mantendo-se 

a integridade genética do material (SMITH, 

1988). 

A propagação in vitro mediante a cultura de 

ápices de florescência pode superar problemas de 

infecção de patógenos destruidores em mudas de 

bananeira (WONG, 1986), pois permite a 

recuperação de plantas livres de doenças (Caldas, 

1983; Marciani-Bendizú et al., 1988; Torres, 

1990) e de pragas (WORKING, 1993) evitando-se 

a disseminação para novos cultivos (ANGARITA 

E PEREIRA, 1991; BALLESTERO, 1992). 

Segundo Sandoval Fernández (1985), as 

bananeiras propagadas in vitro são matrizes 

sadias, livres de bactérias, fungos e nematóides. 

Na micropropagação de bananeira, vários autores 

fazem referência à utilização de gemas florais 

(Cronauer & Krikorian, 1986b; Dore swamy & 

Sahijram, 1989), que apresentam algumas 

vantagens em relação aos meristemas apicais. 

Segundo Krikorian (1989), os ápices caulinares 

são mais difíceis de serem excisados do que os 

florais, já que se localizam em depressões no 

rizoma, enquanto os outros pela posição elevada 

que se encontram seriam mais fáceis de 

manipular. 

O cultivo de gemas florais constitui uma 

valiosa opção de multiplicação clonal, visto que 

não interfere na produção convencional de mudas 

de uma nova variedade que esteja sendo lançada 

(KRIKORIAN, 1988b).  

No Brasil, apesar da técnica de multiplicação 

in vitro de bananeira ser bastante difundida, 

percebe-se que há deficiência de trabalhos que 

visem ao aumento da taxa de multiplicação de 

algumas cultivares importantes, levando em 

consideração, além das variações somaclonais, os 

custos de produção. 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito 

de concentrações de Benzimilapurina na 

multiplicação in vitro e explantes oriundos de 

Gema Floral masculina de banana prata. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no período de 

janeiro a setembro de 2014, no Laboratório de 

Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais, campus São João Evangelista 

(IFMG-SJE). O Município de São João 

Evangelista está localizado nas coordenadas 18° 

32' 52" S 42° 45' 46" O, em uma altitude de 

aproximadamente 692m. 

 Foram definidas 200 matrizes de banana prata, 

variedade AAB, para a coleta das Gemas Florais 

em área do IFMG-SJE. O material coletado foi 

conduzido ao Laboratório para obtenção de 

explantes em câmara de fluxo laminar. Após a 

coleta dos explantes, foi realizado a limpeza 

mecânica, removendo-se manualmente as brácteas 

das inflorescências até o tamanho aproximado de 

5 cm³. Em seguida os propágulos foram lavados 

em agua corrente e imergidos em solução 

desinfetantes de fungicida ORTHOCIDE, 3 g.L¹ 

por um período de 20 minutos. Depois desse 

período os explantes passaram por tríplice 

lavagem em agua destilada e os mesmos foram 

levados para câmara de fluxo laminar, onde se 

realizou a primeira desinfestação pela imersão em 

álcool 70% por 5 minutos, seguida de 20 minutos 

em hipoclorito de sódio (50% da solução 

comercial). Após esse período, realizou se a 

tríplice lavagem em água destilada, deionizada e 

esterilizada e novamente foram reduzidos até o 

tamanho de 1 cm³. O estabelecimento in vitro, 

usou-se frascos de vidro do tipo “baby food” (5,0 

cm x 7,0 cm) com 30 ml de meio MS 

(MURASHIGE & SKOOG, 1962) solidificado 

com 7g.L¹ de ágar bacteriológico e acrescido de 

0,1 g.L¹ de antioxidante polivinilpirrolidona 

(PVP) 100 mg. L¹, 30 gr. L¹ de sacarose e 100 mg. 

L¹ de mio-inositol. O cultivo estabelecido foi 

mantido por um período de 45 dias em sala de 

crescimento na ausência de luz.  

Após esse período, as brotações desenvolvidas 

foram transferidas para novos frascos tipo “baby 

food”, contendo 30 ml de meio MS, com pH 

ajustado para 5,8 ± 0,1 e, posteriormente, 

esterilizado em autoclave à 121ºC e 1 atm durante 

20 minutos. Na fase estabelecimento e 

multiplicação, o material vegetal foi mantido em 

sala de crescimento à temperatura de 25 ±  3ºC 

com fotoperíodo de 16 horas e umidade relativa 
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de 60%. Nessa etapa foram retiradas as partes 

fenolizadas dos explantes, os frascos que 

continham algum tipo de contaminação 

microbiana foram descartados juntamente com 

seus explantes para evitar a difusão da 

contaminação e prejudicar o processo de 

multiplicação.  Realizou-se 5 subcultivos, 

utilizando se meio MS. Do segundo ao quinto, o 

meio foi acrescido de 100 mg. L¹ de PVP, 100 mg 

L¹ de mio-inositol, 30 g.L¹ de sacarose e 2,5 mg 

L¹de BAP (6 benzimilapurina). Cada subcultivo 

foi realizado em um período de 30 dias. Adotou-

se delineamento inteiramente casualizado com 4 

repetições, sendo estudado o efeito de cinco 

concentrações de Benzimilapurina (BAP); (T1 –

 0,0 g.L
-1 

(Testemunha); T2 – 0,5 g.L
-1

; T3 –

 1,0 g.L
-1

; T4 – 2,0 g.L
-1

 e T5 – 4,0 g.L
-1

) e uma 

cultivar triploide (AAB) Prata. Avaliou-se a 

brotação no quinto subcultivo do meio de cultura 

aos 150 dias. Realizaram-se análise de variância, 

regressão linear quadrática e teste t pareado, todos 

a 5,0% de significância estatística. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentaram normalidade pelo 

teste de Lilliefors e homogeneidade por Cochran. 

O efeito estatístico em nível de tratamento foi 

observado (p > 0,05) para o número médio de 

brotos por explante 

 

Tabela 1. Análise de Variância (ANOVA) do 

número médio de brotos por explante de banana 

prata 

 

F.V. G.L. Q.M. 

Tratamentos 4,0 3,0750
*
 

Resíduo 15,0 0,0740 

CVexp (%) 9,34 

CVexp = coeficiente de variação experimental.   
*
(p 

< 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Influência de Benzimilapurina no 

número médio de brotos por explante de banana 

prata. 

 
O coeficiente de variação experimental foi de 

9,34% sendo considerado aceitável nessa 

metodologia. Igualando-se a zero a primeira 

derivada da equação foi obtido o ponto 

máximo de brotos por explante de 3,97 na 

concentração de 3,02 mg.L
-1

 de 

Benzimilapurina. Esta taxa de brotação esta 

de acordo com os resultados obtidos por 

Lima, et.al 2006, para a o genótipo PV03-44. 

CONCLUSÕES 

Nota-se efeito significativo de BAP na emissão 

de brotos em explantes oriundos de Gema Floral 

Masculina de bananeira prata, sendo a 

concentração de 3,02 mg.L
-1

 recomendada para 

esta metodologia na produção comercial de 

mudas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho relata um estudo sobre os 

instrumentos de medida utilizados nas atividades 

agrícolas da comunidade de São Geraldo do 

Baguari, localizada no município de São João 

Evangelista, que constantemente são usados por 

pessoas da localidade. O mesmo foi desenvolvido 

numa turma de 1º ano do ensino médio e 

objetivava, relacionar as características 

operacionais destes instrumentos as medidas 

padrão de área, volume e capacidade do Sistema 

Internacional de Unidades (SI). Supôs-se que, se 

os estudantes tivessem algum conhecimento que 

pudesse relacionar as práticas diárias das 

medições agrícolas utilizadas em sua localidade, 

teriam facilidade na aprendizagem do conteúdo da 

série que cursam. 

O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 

1º ano do ensino médio da Escola Estadual 

Carmela Dutra na comunidade de São Geraldo do 

Baguari, município de São João Evangelista-MG, 

sob a orientação de um aluno do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFMG-Câmpus 

São João Evangelista, bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID). Realizou-se um estudo sobre os 

instrumentos de medida de área, de volume e de 

capacidade (alqueire, quarta, prato, neta e litro) 

utilizados nesta localidade. Em seguida, 

estabeleceram-se as relações de correspondências 

entre as unidades de medidas utilizadas na 

localidade com as unidades convencionais de 

metro quadrado (m²), metro cúbico (m³), litro (l) 

e seus respectivos múltiplos e submúltiplos.  

Este trabalho teve como objetivo geral 

relacionar as medidas de área, volume e 

capacidade do SI com as medidas presentes nas 

atividades agrícolas da comunidade de São 

Geraldo do Baguari. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da atividade de estudo 

consistiram basicamente, em entrevistas 

observações junto aos agricultores e lavradores da 

comunidade, em sua maioria, pessoas próximas do 

convívio dos estudantes envolvidos na atividade. 

Com essas entrevistas, identificaram-se formas e 

instrumentos de medições empregadas na 

mensuração de terras e produtos típicos das 

atividades agrícolas.  

Dentre os instrumentos utilizados destacam-se 

recipientes de madeira (ver figura1) e balaios 

usados na mensuração a quantidade de grãos, fubá 

ou canjica de milho. Os objetos de madeira têm 

forma de blocos retangulares de capacidades 

distintas. O maior caixote de madeira recebe o 

nome de quarta e tem dimensões 32cm por 31cm 

por 20cm, (19,84 litros). A meia-quarta tem 

metade da capacidade da quarta e tem dimensões 

26,5cm por 27cm por 14cm, (10,017 litros).  A 

neta corresponde à metade da meia-quarta, 

portanto, equivale à quarta parte de uma quarta, 

tem medidas 18cm por 18,5cm por 13 cm (4,329 

litros). O prato representa a décima parte da 

quarta; ele tem dimensões 14cm por 15cm por 

10cm (2,1 litros). 

É importante ressaltar que as capacidades de 

cada instrumento de medida são pré-determinadas. 

A quarta tem capacidade de 20 litros, a meia-

quarta a capacidade é de 10 litros, a neta tem 

capacidade de 5 litros e o prato a capacidade é de 

2 litros. As relações de dimensões apresentadas 

anteriormente apresentam pequenos desvios 

quanto aos volumes considerados como padrão 

para esses recipientes, isso devido ao seu processo 

de construção artesanal em carpintaria.  
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Figura 1. Instrumentos de medida de capacidade 

na agricultura local 

Em relação à mensura de terras (área), 

utilizam-se unidades com a mesma nomenclatura 

das unidades de volume e capacidade: litro de 

terra, prato de terra, meia-quarta de terra, 

quarta de terra e o alqueire de terra, em especial 

o alqueire mineiro (equivalente ao goiano). 

Existe uma relação de correspondência entre as 

quantificações de volume e capacidade com a 

mensuração de áreas de propriedades. Tem-se por 

definição que um litro de chão corresponde a um 

terreno com capacidade de plantio de um litro 

(capacidade) de grãos de milho com um 

espaçamento de um metro por um metro, isso com 

uma média de três ou quatro grãos de milho por 

cova. Tem-se por experiência que, um litro de 

grãos de milho cobre em média seiscentos e cinco 

metros quadrados (605m²) de terra de plantio.  

Utilizando-se as relações estabelecidas 

anteriormente entre as unidades de medidas 

utilizadas na comunidade de São Geraldo do 

Baguari para quantificar volumes e capacidades 

estabelece-se por proporção direta com as relações 

numéricas do sistema de medidas que um 

alqueire mineiro equivale a 48.400m². Uma 

quarta de chão corresponde a 12.100m². Meia 

quarta de chão equivale a 6.050m² e que um 

prato de chão representa uma área de 1.210m². 

Também se faz a relação de alqueire com hectare 

(10.000m²). Um alqueire corresponde a 4,84 

hectares. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento do trabalho observou-

se como as pessoas entendiam e utilizavam de 

forma empírica as medições sem fazer uso 

consciente de propriedades matemáticas do 

sistema adotado e das ferramentas de medição. 

Relata-se o fato que os estudantes até então não 

demonstravam entendimento de que um litro 

(capacidade) correspondia a um decímetro cúbico 

(1dm³) ou ao volume de uma caixinha de formato 

cúbico com arestas de dez centímetros. Percebe-se 

que os sistemas de medidas utilizados nas práticas 

agrícolas da comunidade têm um padrão de 

medida sofisticado. No entanto constatou-se que 

existem desvios quanto à precisão de medidas por 

influência das características dos instrumentos de 

medida. Porém não se pode negar a riqueza de 

elementos matemáticos presentes na constituição 

do sistema.  

Quanto ao objetivo educacional do trabalho, 

pode-se afirmar que as relações de 

correspondência entre os dois sistemas 

constituíram um bom elemento de 

contextualização matemática para o grupo de 

alunos inseridos nesse meio.  Para D’Ambrósio 

(1996), a contextualização é essencial para 

qualquer programa de educação de populações 

nativas e marginalizadas. Com o sistema de 

medidas local foi possível fazer uso em sala de 

aula de habilidades adquiridas pelos alunos 

informalmente.  

A aprendizagem de matemática na sala de aula 

é um momento de interação entre a matemática 

organizada pela comunidade científica, ou seja, a 

matemática formal, e a matemática como 

atividade humana (SCHLIEMANN et al. ,2011). 

Estabelecer relação com o cotidiano do aluno é 

uma forma de significar a matemática como 

ciência e também como necessidade social. Pôde-

se destacar também a importância de um sistema 

formal de medições com máximo rigor e precisão 

em inferir medidas.  

Esta atividade possibilitou que os alunos que 

até então não conheciam as técnicas de quantificar 

terrenos e produtos da agricultura local 

conhecessem esses métodos e reconhecessem 

esses elementos como parte de sua própria cultura. 

Também possibilitou as comparações de 

correspondências entre medidas utilizadas na 

agricultura local e as unidades de medida do 

Sistema Internacional de Unidades.  

Encerrou-se a atividade com a exposição de 

um trabalho relacionado ao que aprenderam com 

o estudo em um evento, a Segunda Feira de 

Matemática da Escola Estadual Carmela Dutra 

(ver figura 2), que contou com a participação de 

toda a comunidade escolar e visitantes de outras 

escolas e das proximidades. A apresentação 

aconteceu como exposição oral dos conteúdos 

referentes aos dois sistemas de medidas. Os 

estudantes fizeram as comparações de 

correspondência entre medidas utilizadas na 

agricultura local e as unidades de medida do 

Sistema Internacional de Unidades.  
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Figura 2. Estande de apresentação da turma no 

evento 

CONCLUSÕES 

O trabalho confirma a hipótese de que, se os 

alunos possuíssem algum entendimento de 

medições nas práticas diárias da agricultura local, 

eles teriam facilidade em entender outros sistemas 

de medida que tivessem uma correspondência de 

representatividade de valores. Os alunos 

compreenderam as relações entre as formas de 

mensuração e desenvolveram a habilidade de 

expor o trabalho. 

Alcançou-se uma aprendizagem com maior 

significação quanto aos sistemas de unidades 

utilizados nas atividades agrícolas da comunidade 

de São Geraldo do Baguari e o sistema adotado 

como padrão a partir do ano de 1960, o Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

REFERÊNCIAS 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da 

teoria à prática. 16 ed. Campinas, SP: Papirus, 

1996/2008. 

CARRAHER, Terezinha Nunes; SCHLIEMANN, 

Analúcia D.; CARRAHER, David W. Na vida dez, na 

escola zero. 16 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

  



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 

57 

CAPÍTULO 1 

POSTER 18 

 

RESPOSTAS MORFOLÓGICAS DO PEPINO WISCONSIN SMR-58 (CONSERVA) 

SUBMETIDAS ÀS ADUBAÇÕES QUÍMICAS E ORGÂNICAS 

 
Cláudia Eduarda Borges

(1, *)
, Felippe Meira Lourenço

(1)
, Rodolfo Luiz Carvalhais Lima

(1)
, Augusto César 

Pereira dos Santos
(1)

, Renata da Silva Santos
(1)

 e João Paulo Lemos 
(1, **) 

 
1 
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, claudiaeduarda2013@hotmail.com 

**
 Orientador do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o cultivo de hortaliças em 

ambiente protegido tem aumentado, 

especialmente, com o objetivo de obter produtos 

de melhor qualidade e evitar problemas de 

sazonalidade na produção (SEDIYAMA, M.A.N. 

et al,2012). A família cucurbitácea relaciona-se 

principalmente ao valor alimentício e a 

versatilidade culinária dos frutos de algumas 

espécies, dentre elas o pepino wisconsin smr-58 

ou conserva (LIMA L.B., 2008). O wisconsin 

smr-58 ou conserva se caracteriza por frutos 

colhidos precocemente quando possuem entre 5 a 

7 cm de comprimento. Os frutos possuem 

coloração verde escura e são triloculados 

(CARVALHO, A.D.F. et al, 2013).  

O pepino constitui fonte de energia por seus 

teores elevados de açúcares, contendo também 

cálcio, fósforo, ferro, vitamina C e vitaminas do 

complexo B (LIMA L.B., 2008). 

Aproximadamente 95% do pepino é composto por 

água, sendo relativamente rico em fibras, o que 

explica sua importância para o sistema digestivo, 

sendo que este pode ser também utilizado em 

cosméticos e medicamentos devido a suas 

propriedades nutracêuticas (CARVALHO, A.D.F. 

et al, 2013). 

O pepino tem grande importância econômica e 

social dentro do agronegócio de hortaliças no 

Brasil. É muito apreciado e consumido em todas 

as regiões brasileiras. A produção anual brasileira 

de pepino ultrapassa 200.000 t. Em relação à 

produção por região, a região Sudeste é 

responsável por mais de 50% do total da produção 

brasileira (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2010), 

sendo que o estado de São Paulo é o principal 

produtor desta hortaliça (IEA, 2009). 

O pepino se adapta a regiões com clima 

variando de ameno a quente, ou seja, temperaturas 

entre 20 e 30°C. Baixas temperaturas prejudicam 

o desenvolvimento, principalmente em plantas 

jovens (menos de 35 dias após a germinação), e 

diminuem a produtividade (CARVALHO, A.D.F. 

et al, 2013). Desenvolve-se melhor em solos 

compreendidos na faixa de pH entre 5,5 e 6,8, boa 

disponibilidade de P, N e K, este último com 

influência direta na qualidade dos frutos (SILVA, 

G.P. et al, 2011).  

Através de pesquisas foi comprovado que N e 

P elevam a produtividade, enquanto que K 

melhora a qualidade dos frutos. A aplicação de 

micronutrientes via adubação foliar também pode 

ser aplicada com benefícios para a cultura 

(CARVALHO, A.D.F. et al, 2013). 

A adubação orgânica é uma boa estratégia para 

aumentar a produtividade e qualidade das 

hortaliças (SEDIYAMA, M.A.N. et al,2012). Esta 

produz múltiplos efeitos sobre os solos e as 

plantas cultivadas, através do aumento da 

permeabilidade do solo, agregação das partículas 

minerais, fornecimento de macro e 

micronutrientes, correção da acidez, incremento 

da população de microrganismos e elevação da 

eficiência na absorção de nutrientes (SILVA, G.P. 

et al, 2011). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as 

respostas morfológicas e a produtividade da 

cultura em função das adubações químicas e 

orgânicas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no setor de 

produção de mudas no Instituto Federal de Minas 

Gerais – Campus São João Evangelista, no 

período de setembro a novembro de 2013, sob 

cobertura de sombrite e submetido à irrigação por 

microasperção. 

O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 4 

repetições. Os tratamentos utilizados foram 

adubação química (Q), orgânica (O), química-

orgânica (QO) e testemunha - sem adubação (T). 

A adubação química seguiu as recomendações do 

livro 5ª Aproximação para o cultivo da cultura, no 

qual o fósforo foi adicionado na forma de super 

simples, com a dosagem de 1333,33Kg ha
-1

. O 

potássio foi adicionado na forma de cloreto de 
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potássio com a dosagem de 310,30Kg ha
-1 

e o 

nitrogênio foi adicionado na forma sulfato de 

amônio, por recomendação a cultura, com a 

dosagem de 600 kg ha
-1

. 

Este experimento foi realizado em vasos 

plástico com volume de 7 litros e 22 cm de altura. 

Foi utilizado solo de barranco, com características 

de um latossolo vermelho-amarelo. O solo foi 

submetido a análise química (tabela 1) e em 

seguida corrigido com calcário 95% de poder 

relativo de neutralização total (PRNT), utilizando 

2084 Kg ha
-1

. 

 

Tabela 1. Análise química do solo 

 
 

O calcário foi incorporado ao solo e 

posteriormente umedecido e envolvido em lona 

transparente para incubação durante o período de 

25 dias. Após esse período, o solo foi descoberto 

ficando exposto às condições normais do 

ambiente para secagem e no dia do transplantio o 

mesmo foi destorroado e em seguida aferido em 

um volume de 6 litros por vaso.  

Foram semeadas 50 sementes em uma bandeja 

contendo substrato comercial. Selecionou-se as 

melhores plântulas para o transplantio nos vasos 

15 dias após a semeadura, no qual utilizou-se 2 

mudas por vaso e após 7 dias, período destinado a 

melhor resposta, uma das mudas foi desbastada. 

O solo foi divido para os tratamentos: químico, 

orgânico, químico-orgânico e testemunha, sendo 

que os solos dos tratamentos com adubação foram 

misturados em uma betoneira durante 10 minutos, 

para obtenção de maior homogeneidade dos 

adubos incorporados, exceto o sulfato de amônio 

que foi administrado diluído em água diretamente 

na base das plantas. 

De acordo com o livro 5ª aproximação as 

adubações devem ser submetidas a um 

parcelamento no qual, o cloreto de potássio e o 

sulfato de amônio foram parcelados em 1 

aplicação durante o transplantio e 3 aplicações de 

cobertura com intervalo de 10 dias entre elas, já o 

super simples e o esterco bovino tiveram apenas 

uma aplicação que foi durante o transplantio.  

Nos tratamentos químico e químico-orgânico 

foi adicionado 0,93g de cloreto de potássio 

durante o transplantio e 0,50g em cada aplicação 

de cobertura, o sulfato de amônio foi adicionado 

1,35g durante o transplantio e 1,05g em cada 

aplicação de cobertura e o super simples foi 

adicionado 10g durante o transplantio. Já o esterco 

bovino foi adicionado 750g nos tratamentos 

orgânico e químico-orgânico durante o 

transplantio. No tratamento testemunha não foi 

realizado estes procedimentos. 

Foi utilizado 6 litros do substrato em cada vaso 

seguindo as adubações citadas acima. Os vasos 

com o substrato foram submetidos a irrigação um 

dia antes do transplantio, sendo que este ocorreu 

no período da manhã para evitar um maior 

estresse das mudas pela temperatura.  

A irrigação era acionada 4 vezes ao dia durante 

um período de 10 minutos e intervalo de 3 horas 

entre os acionamentos, tendo início as 8 horas da 

manhã durante 27 dias. A parir do 27º dia houve 

necessidade de aumentar o período de irrigação, 

passando de 10 para 25 minutos, devido às perdas 

hídricas decorrentes do aumento da 

evapotranspiração. 

Após 48 dias do transplantio, as plantas foram 

colhidas, onde a raízes foram lavadas em água 

corrente para retirar a terra das mesmas. Após 

esse processo, foi realizada a medição do 

comprimento das raízes e da parte aérea das 

plantas, juntamente com a contagem de folhas e 

frutos. Em seguida as plantas foram conduzidas 

para o Laboratório de Águas do campus onde foi 

feito a separação do caule, da raiz e dos frutos e 

posteriormente foi efetuada a pesagem de massa 

fresca dos mesmos em balança analítica e quando 

concluída as pesagens estes foram transferidos 

para estufa a 65ºC durante 4 dias. Após esse 

período foi feita a pesagem da matéria seca das 

plantas.  

Os resultados foram submetidos a análise de 

variância e posteriormente analisadas pelo teste de 

Tukey a nível de 5% de significância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve respostas diferentes, no estágio inicial 

de desenvolvimento das plantas, aos tratamentos 

utilizados, sendo que o tratamento testemunha 

teve o pior desenvolvimento por não ter sido 

submetido a nenhum tipo de adubação.  

De acordo com Taiz et al. (2009), a deficiência 

do Fósforo influencia no crescimento reduzido de 

plantas jovens, uma coloração roxa esverdeada 

nas folhas que podem encontrar-se malformada. 

Outros sintomas são morte de folhas mais velhas, 

produção de caules delgados (mas não lenhosos), 

o que corresponde ao observado em plantas do 

tratamento testemunha.  
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A deficiência do nitrogênio, em algumas 

espécies causa uma inibição do crescimento 

vegetal, posteriormente clorose nas folhas, sobre 

tudo nas folhas mais velhas próximas a base da 

planta. As folhas mais jovens podem não 

apresentar tais sintomas, pois é possível que o 

nitrogênio seja mobilizado a partir das folhas mais 

velhas (TAIZ et al, 2009). Foi observado o 

aparecimento de manchas amareladas e com 

algumas necroses e com o crescimento inferior à 

média da cultura principalmente no tratamento 

testemunha, mas ocorrendo também nos 

tratamentos químico e orgânico. 

Dentre as funções do potássio na planta, está a 

regulação do potencial osmótico. Contudo, em 

algumas espécies a deficiência deste nutriente 

pode ocasionar uma maior suscetibilidade da raiz 

a fungos e deficiências no caule que levam a um 

maior acamamento (TAIZ et al, 2009). O 

experimento não apresentou necrose nas raízes 

nem foi detectada infecção por fungos. 

A utilização da adubação orgânica traz consigo 

algumas vantagens como disponibilidade de 

nutrientes a planta, aumenta a CTC do solo, ajuda 

na fixação de fósforo, entre outras vantagens. 

Deste modo, destaca-se o esterco como bom 

fornecedor de nutrientes, tendo o fósforo e o 

potássio rapidamente disponível e o nitrogênio 

fica na dependência da facilidade de degradação 

dos compostos (EMBRAPA-SNLCS, 1998) 

tratamento com adubação orgânica apresentou em 

seu estágio inicial maior desenvolvimento 

comparado com os demais tratamentos, 

apresentando folhas mais vistosas, porém com o 

decorrer do experimento este apresentou danos, 

como manchas amarelas e pontos necróticos. 

À medida que a matéria orgânica se decompõe, 

estes elementos se tornam disponíveis para as 

plantas em crescimento. A tabela 2 exemplifica a 

quantidade de nutrientes presentes no esterco 

(EMBRAPA-SNLCS, 1998). Como a 

mineralização do esterco bovino no experimento, 

possa ter ocorrido rapidamente, possivelmente 

causaram variações no desenvolvimento final da 

planta. 

Tabela 2. Composição dos adubos orgânicos. 

 

 

A análise da variação da massa fresca (Tabela 

3) da parte aérea e dos frutos dos tratamentos 

mostrou-se significativos. Deste modo foi 

realizado o teste de Tukey para a comparação das 

médias, no qual não apresentou diferenças entre 

médias das adubações, demonstrando que os 

tratamentos diferiram apenas da testemunha. Já as 

médias da massa fresca das raízes não diferiram 

estatisticamente. Verificou-se que a adubação teve 

grande influência na massa fresca da parte aérea 

da planta. 

Tabela 3. Massa Fresca 

 
* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente e 
médias seguidas de n.s. o teste foi não significativo de acordo com o 

teste de Tukey (α= 0,05). 

As análises de variação da massa seca (tabela 

4) da parte aérea, dos frutos e das raízes dos 

tratamentos mostrou-se significativos, sendo 

necessária a realização do teste de Tukey para 

comparação de médias.  

As médias da massa seca da parte aérea 

distinguiram somente do tratamento testemunha, 

ou seja, a adubação proporciona um maior 

crescimento da parte vegetativa, pois a 

disponibilidade de nutrientes influencia 

diretamente na fotossíntese e na produção de 

compostos orgânicos. Já as médias da massa seca 

da raiz diferiram, sendo que o tratamento com 

maior crescimento foi o químico-orgânico, pois 

como tinha maior disponibilidade de nutrientes, 

todo seu crescimento foi maior, mas se 

acentuando no crescimento radicular. Já as médias 

das massas secas dos frutos distinguiram, sendo o 

químico-orgânico e orgânico os melhores 

tratamentos, porém o tratamento orgânico não 

diferiu do químico que por sua vez não diferiram 

do tratamento testemunha.  

Tabela 4. Massa Seca 

 
* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente de 

acordo com o teste de Tukey (α= 0,05). 

Tratamentos Pat. Aérea Raiz Fruto

T 12,4078 b 2,414125 n.s. 2,168925 b

O 92,75 a 21,1524 n.s. 104,1809 a

Q 128,75 a 42,15898 n.s. 175,6304 a

QO 104 a 45,37508 n.s. 211,2495 a

Massa fresca (g)

Tratamentos Pat. Aérea Raiz Fruto

T 2,5147 b 0,5188 b 0,1086 c

O 14,5 a 1,7894 b 6,1205 ab

Q 21,25 a 3,5777 b 3,40425 bc

QO 20 a 13,0226 a 7,783725 a

Massa seca (g)
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Os tratamentos com adubação não 

apresentaram amarelecimento, nem necrose 

durante o estágio inicial, mas durante estágio de 

florescimento e frutificação, as plantas 

apresentaram as primeiras manchas amareladas 

que aumentaram gradativamente até o estádio 

final. 

Os tratamentos químico e químico-orgânico 

apresentaram maiores quantidades de frutos e 

folhas, sendo possível um maior desenvolvimento 

das plantas, devido a melhoria da fertilidade do 

solo causada pela adição de adubos químicos. 

CONCLUSÕES 

O tratamento que propiciou uma maior 

produção de massa seca no fruto foram os 

tratamentos químico-orgânico e orgânico. 
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INTRODUÇÃO 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 

conhecida popularmente por leucena, é uma 

Fabaceae-Mimosoideae originária da América 

Latina. É uma espécie que se mantém verde 

durante a estação seca, perdendo somente os 

folíolos quando sujeita a déficit hídrico 

prolongado (OLIVEIRA, 2008). Pode ser 

utilizada na adubação verde, alimentação animal, 

proteção do solo e energia (MENDES et al, 2011). 

A propagação seminal da L. leucocephala é 

prejudicada devido à impermeabilidade do 

tegumento de suas sementes à água. Nesta 

espécie, a ausência de tratamentos pré-

germinativos pode resultar em uma germinação 

inferior a 50,0 % (TELES et al., 2000).  Para 

superação da dormência tegumentar, é 

conveniente o emprego de pré-tratamentos que 

favoreçam a embebição e oxigenação do embrião 

a fim de desencadear o processo germinativo. 

Tratamentos térmicos têm sido empregados 

com sucesso na superação de dormências 

tegumentares (AREDEDO et al., 2010; 

OLIVEIRA e MEDEIROS FILHO, 2007; SILVA 

e AGUIAR, 2004; SOUZA et al., 2007). 

Considera-se ainda que, a eficiência desses pré-

tratamentos depende da intensidade da dormência, 

que pode variar entre espécies e procedências. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar 

o efeito de tratamentos térmicos na embebição de 

sementes de L. leucocephala propagadas in vitro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram estabelecidas matrizes de L. 

leucocephala para a coleta de frutos em área de 

zona rural no município de Montes Claros – MG 

em novembro de 2014. Este local insere-se na 

região norte mineira, que expressa peculiaridades 

ligadas à deficiência hídrica e precipitação anual 

baixa (em torno de 650 mm), caracterizando seu 

tipo climático como tropical semi-árido (Bsh), 

conforme Köppen (GUSMÃO et al., 2006). 

A coleta dos frutos foi realizada diretamente 

nas copas das árvores, posteriormente, 

acondicionados em sacos de papel Kraft e 

conduzidos ao Laboratório de Cultura de Tecidos 

Vegetais do IFMG – Campus São João 

Evangelista-MG para triagem. Esta foi realizada 

manualmente, isolando a2s sementes dos frutos.  

O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado com quatro repetições, 

sendo os tratamentos assim constituídos: T1) 

Sementes resfriadas por imersão em água a -

3,2 °C; T2) Sementes resfriadas por imersão em 

água a -2,5 °C; T3) Sementes resfriadas por 

imersão em água a 0,0 °C; T4) Imersão das 

sementes em água aquecida a 27,0 °C e T5) 

Imersão das sementes em água aquecida a 

90,0 °C. O tempo de exposição das sementes foi 

de 5 minutos. Foram utilizados para o 

resfriamento e aquecimento da água o Banho 

Refrigerado e o Banho Maria, respectivamente. 

Adicionou-se 10 ml de álcool etílico (96 %, v/v) 

na água utilizada em cada tratamento. 

O meio de cultura utilizado foi composto pelos 

sais básicos de MS (MURASHIGE e SKOOG, 

1962) força total, vitaminas de White (1943), 

acrescidos de mio-inositol (100 mg.L-1), 

polivinilpirrolidona (1000 mg.L-1), sacarose (30 

g.L-1), ágar bacteriológico ISOFAR (6 g.L-1), 0,5 

mg.L-1 de BAP (6-benzilaminopurina) e 0,3 

mg.L-1 de ANA (ácido naftalenoacético), com pH 

ajustado para 5,75 ± 0,05. O meio de cultura foi 

autoclavado por 20 minutos à temperatura de 120 

ºC e pressão de 1 atm. Cada unidade experimental 

foi constituída por 12 tubos de ensaio (20 x 150 

mm) contendo, aproximadamente, 10 mL da 

cultura previamente preparada. 

Foi semeada uma semente por tubo de ensaio, 

depois vedado com papel alumínio e filme 

plástico. Após a inoculação, o material 

experimental foi mantido em sala de cultura sob 

fotoperíodo de 16 horas luz e a uma temperatura 

de 25 ± 2 ºC. 

Aos 14 dias avaliou-se a embebição das 

sementes. Os dados expressos em porcentagem 

foram transformados em arcseno √(x⁄100) para 

atender aos critérios de normalidade segundo 



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 

62 

Lilliefors e homogeneidade de variâncias por 

Cochran. 

Realizaram-se análise de variância e regressão 

linear quadrática utilizando o método dos 

mínimos quadrados ordinários, ambos a 5,0 % de 

significância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentaram uma distribuição 

normal e variâncias homogêneas. O coeficiente de 

variação experimental foi baixo (< 20,0 %) e 

evidenciou a precisão experimental (Tabela 1). O 

efeito estatístico significativo pelo teste F foi 

observado para a embebição. Os tratamentos 

térmicos influenciaram a embebição das sementes 

de L. leucocephala.  

Tabela 1. Resumo da ANOVA da embebição de 

sementes de L. leucocephala. 

F.V. G.L. Q.M. p 

Tratamentos 

Resíduo 

CVexp (%) 

4 

15 

  

3222,59 

60,99 
<0,05 

19,80 

CVexp = Coeficiente de variação experimental. 
Foi obtida a seguinte equação para a estimação 

da embebição (%): “Emb=〖19,7581〗^*+〖0,0098〗^* 

T^2”, em que “T” foi a temperatura de imersão das 

sementes (°C) (Figura 1). O coeficiente de 

determinação ajustado foi de 0,87 e o erro-padrão, 

de 12,11 %. 

 

 
Figura 1. Embebição das sementes de L. 

leucocephala em função de tratamentos térmicos. 

O T5 apresentou mais sementes embebidas 

(100,0 %). Este tratamento foi o mais eficiente 

para aumentar a permeabilidade das sementes à 

água. Isso é de grande importância prática, pois a 

imersão das sementes em água aquecida é um 

método de baixo custo e demonstrou ser 

responsivo a embebição da L. leucocephala. É 

importante salientar a necessidade de mais 

pesquisas sobre a embebição e fisiologia da 

germinação de L. leucephala visando 

complementar informações sobre sua propagação, 

que ainda não se encontra descrita nas Regras para 

Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009). 

CONCLUSÕES 

Os tratamentos térmicos em estudo 

influenciaram a embebição in vitro da L. 

leucephala. A imersão das sementes à temperatura 

de 90°C favoreceu a embebição desta espécie. 
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INTRODUÇÃO 

As Orquídeas são plantas evoluídas, 

pertencentes à família das orquidáceas, possui 

uma beleza inigualável e diversificada, 

extremamente cobiçada por colecionadores, 

gerando assim um percentual significativo no 

mercado ornamental. Possuem em sua estrutura 

órgãos que auxiliam na adaptação em locais secos, 

onde o recurso hídrico é limitado. 

Por possuir inúmeras qualidades, as orquídeas 

são plantas que sofrem bastante extrativismo, 

ocorrendo buscas incessantes por espécies raras e 

exóticas, devido a essa realidade algumas espécies 

nativas se tornaram extintas em nosso meio 

ambiente. 

Tendo em vista a velocidade da degradação do 

meio ambiente e a importância das orquídeas na 

manutenção da biodiversidade, a preocupação de 

conservar esta família tem incentivado a 

realização de projetos visando à reintrodução, 

conservação e manejo de orquídeas na natureza 

(PEREIRA et al., 2003; PELÚCIO & SOARES, 

2004). 

Com o objetivo de contornar esta realidade, 

várias técnicas de cultivo tem sido estudas, entre 

elas tem-se a cultura de tecidos vegetais através da 

micropropagação, a mesma é uma alternativa 

economicamente viável para a multiplicação de 

diversas espécies, onde se presa obter mudas com 

qualidade genética e alto valor fitossanitário, uma 

produção em larga escala e preços acessíveis ao 

consumidor e colecionadores, podendo devolvê-

las ao meio ambiente, evitando assim a 

degradação do meio. 

A escolha correta do meio de cultura é de 

grande importância para o sucesso do cultivo in 

vitro, o mesmo é composto por macro e micro 

nutrientes, vitaminas, que auxiliam no 

crescimento in vitro, dentre eles tem-se o carvão 

ativado que é adicionado ao meio de cultura com 

intuito de adsorver compostos tóxicos, como 

fenóis produzidos pelas plantas, diminuindo a 

oxidação de sementes e dos protocormos 

(THOMAS, 2008), outro composto de grande 

importância são os reguladores de crescimento, 

são substâncias sintéticas em ação similar aos 

fitoreguladores e que atuam em baixas 

concentrações em vários processos de 

desenvolvimento (GEORGE & SHERRINGTON, 

1984).  

Entre os reguladores de crescimento mais 

benéficos a plantas, temos a citocininas, que 

controlam vários aspectos do desenvolvimento 

vegetal, incluindo divisão celular; retardamento da 

senescências de folhas; através da mobilização de 

nutrientes; dominância apical; quebra de 

dormência de gemas; desenvolvimento de flores 

entre outros. 

Em geral, nas culturas in vitro utilizam-se 

reguladores de crescimento vegetal com funções 

auxínicas, como verificado por Barroso et al. 

(1990) e Miyoshi e Mii (1995). Hadley e Harvais 

(1968) descreveram que combinações de 

quinetina (citocinina) e ácido indolacético 

(auxina) permitem um bom desenvolvimento de 

orquídeas e que fatores externos, como luz e 

temperatura, podem antecipar o estágio de 

desenvolvimento. 

O uso de reguladores químicos como 

tratamento pré-germinativo pode auxiliar no 

processo de germinação e desenvolvimento de 

protocormos. Miyoshi e Mii (1995) encontraram 

que o ácido á naftalenoacético (ANA), Ethephon e 

6 benzilaminopurina (BAP) promovem aumento 

na pré-germinação e formação de protocormos. 

Entre as citocininas comercialmente 

disponíveis, a 6-benzilaminopurina (BAP) é a que, 

em geral, apresenta melhores resultados, em 

concentrações que variam em função da espécie e 

do tipo de explante (GRATTAPAGLIA; 

MACHADO, 1998). 

Em vista dos aspectos abordados, este trabalho 

teve por objetivo avaliar os efeitos do regulador 

de crescimento BAP (benzilaminopurina) visando 

ao estabelecimento de um protocolo eficiente de 

produção de mudas micropropagadas de plantas 

da Cattleya aurantiaca. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de 

Cultura de Tecidos do Instituto Federal de Minas 

Gerais-Campus São João Evangelista. As 

orquídeas utilizadas foram Cattleya aurantiaca. 

As cápsulas fechadas destas plantas, contendo as 

sementes maduras foram coletadas e desinfestadas 

em solução de hipoclorito de sódio a 20% (v/v), 

por 30 minutos. Transcorrido este tempo, foram 

lavadas três a quatro vezes em água destilada e 

autoclavada. Em seguida, as sementes foram 

retiradas da cápsula e germinadas in vitro em 

meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), 

modificado com metade dos macronutrientes e 

acrescido de 1,0 g. L¹de carvão ativado, 30,0 g 

L¹de sacarose e 7,0 g. L¹ de ágar. O pH do meio 

foi ajustado para 5,7 ± 0,1 antes da inclusão do 

ágar. 

Os frascos contendo as sementes foram 

transferidos para sala de crescimento e mantidos 

sob temperatura de 26 ± 2 ºC, e fotoperíodo de 16 

horas. 

Após obtenção das plântulas por germinação in 

vitro, foram selecionadas para o experimento as 

que apresentavam aproximadamente 0,6 ± 0,2 cm 

de altura. Em seguida, transferidas para os 

tratamentos: (T1) – 0,0 mg.L¹ BAP, (T2) – 0,5 

mg.L¹ BAP, (T3) - 1,0 mg.L¹ BAP, (T4) - 2,0 

mg.L¹ BAP, (T5) - 4,0 mg.L¹ BAP. A todos estes 

meios foram adicionados sacarose, ágar e carvão 

ativado, nas mesmas concentrações descritas para 

o meio de germinação. 

Avaliou-se aos 180 dias após a incubação, o 

tamanho das plântulas, número de brotos por 

plântula e número médio de raízes por plântula. 

Realizaram-se análise de variância, regressão 

linear quadrática e teste t pareado, todos a 5,0% 

de significância estatística.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentaram normalidade pelo 

teste de Lilliefors e homogeneidade por Cochran. 

O efeito estatístico em nível de tratamento não foi 

observado (p > 0,05), não observou efeito 

significativo para o tamanho de plantas. Houve 

efeito significativo para número de raízes e 

número de brotos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Análise de variância (ANOVA) do 

número médio de raízes por plântula 

 

F.V. G.L. Q.M. 

Tratamentos 4 5,5917
*
 

Repetição 4 0,2295 

Resíduo 16 0,2795 

CVexp (%) 21,44 

CVexp = coeficiente de variação experimental. 
*
(p 

< 0,05). 

 

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) do 

número médio de brotos por plântula. 

 

F.V. G.L. Q.M. 

Tratamentos 4 1,5421
*
 

Repetição 4 0,1563 

Resíduo 16 0,1964 

CVexp (%) 18,66 

CVexp = coeficiente de variação experimental. 
*
(p < 0,05). 

 

 

Figura 1. Influência das diferentes dosagens de 

BAP no número médio de raízes por plântula 

Cattleya aurantiaca 

 

 
 

Figura 2. Influência das diferentes dosagens de 

BAP no número médio de brotações por plântula 

Cattleya Aurantiaca 
 

 
Desta maneira observa-se um efeito inibidor do 

hormônio BAP para o número médio de raízes, e 

para o número médio de brotos por plântula de 

orquídea Cattleya aurantiaca. Quanto maiores 

foram às dosagens de BAP ao meio de cultura 

menor foi o número de raízes e também menor o 

número de brotos. Os meio onde não se 
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encontrava hormônio exógeno obteve o maior 

número de brotos e de raízes. 

CONCLUSÕES 

Benzemilapurina atua como inibidor de raízes 

e de formação de brotos na multiplicação in vitro 

de Cattleya aurantiaca, sendo assim necessários 

mais estudos e não se recomenda a sua utilização 

na produção comercial de mudas. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de bioindicadores ambiental vem sendo 

empregados como forma de se avaliar as 

condições dos recursos naturais, e de facilitar os 

estudos de impactos ambientais, principalmente os 

impactos oriundos das atividades humanas. 

Segundo CALLSTO, (2002) bioindicadores são 

espécies ou grupos de espécies, comunidades 

biológicas cuja presença, quantidade e 

distribuição indicam a importância de impactos 

ambientais em um ecossistema. Na avaliação da 

qualidade das águas doce o biomonitoramento é 

feito utilizando espécies indicadoras existentes 

neste ecossistema que são os chamados 

macroinvertebrados bentônicos. Segundo Shimizu 

& Kulmann (2004) os invertebrados bentônicos 

constam entre os organismos mais utilizados nas 

avaliações de impactos antrópicos sobre 

ecossistemas aquáticos. A comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos de água doce é 

composta por organismos com tamanho superior a 

0,5 mm, portanto, visíveis a olho nu (PÉREZ, 

1996). Os organismos bentônicos possuem grande 

diversidade de espécie, diversas formas e modos 

de vida, podendo habitar fundos de corredeiras, 

riachos, rios, lagos e represas (SILVEIRA et al, 

2004). 

A utilização desses organismo como 

bioindicadores da qualidade da água é devido uma 

série de fatores como: apresentam diferentes 

níveis de tolerância a poluição, o seu tamanho são 

visíveis ao olho nu, são de pouca motilidade, 

grande diversidade taxonômica, é uma atividade 

de baixo custo, e muito eficiente. Dessa maneira, 

a partir do levantamento desses organismos e 

conhecendo as condições ambientais necessárias 

para a sua sobrevivência, é possível diagnosticar a 

qualidade das condições ecológicas de 

determinada área e, por meio destas, determinar o 

grau de preservação ou de poluição das águas 

(Callisto & Gonçalves Junior, 2002). A 

distribuição, a ocorrência e a abundância da 

macrofauna bentônica dependem muito das 

características ambientais predominantes, 

principalmente quanto corrente, substrato, 

disponibilidade de alimento, abrigo contra 

predadores e homeostase do meio (MERRITT e 

CUMMINS, 1996). 

No final da década de 1960, a maioria dos 
países da Europa passou a utilizar 

metodologias de avaliação com índices 

bióticos de macroinvertebrados bentônicos 

que consistiam em atribuir um valor (score), 

para cada espécie com base em sua tolerância 

ao impacto, desde então diversos índices 

surgiram e foram testados, ganhando destaque 

o BMWP (Biological Monitoring Working 

Party score system) (BUSS et al., 2003). O 

índice BMWP utiliza os macroinvertebrados 

aquáticos, mas pode ser usado perfeitamente 

com os macroinvertebrados bentônicos. Este 

índice ordena as famílias de 

macroinvertebrados aquáticos em 9 grupos, 

seguindo um gradiente de menor a maior 

tolerância dos organismos quanto à poluição 

orgânica. A cada família se fez corresponder 

uma pontuação, que oscila de 10 a 1, sendo 

que as famílias mais sensíveis à contaminação 

recebem as pontuações maiores, chegando, 

em ordem decrescente, até 1, onde estão 

aquelas mais tolerantes (LOYOLA, 1999, 

2000). 
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

qualidade das águas do Rio São Nicolau no 

município de São João Evangelista, utilizando o 

índice BWMP, e considerando como parâmetro 

nesta avaliação a presença de macroinvertebrados 

bentônicos como bioindicadores da qualidade da 

água.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O Estudo foi realizado no período de junho de 

2014 á abril de 2015, em três pontos do rio São 

Nicolau, sendo estes pontos denominados P1 
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(Coordenadas: X=735240; Y=7942649), P2 

(Coordenadas: X=735811, Y=7943192), e 

P3(Coordenadas: X= -18.574396, Y=-42.758265) 

na capitação da COPASA situada dentro do 

município de São João Evangelista, MG. Todas as 

amostras coletadas foram levadas ao Laboratório 

de água do Instituto Federal de Minas Gerais 

Campus São João Evangelista MG, onde foram 

realizadas as devidas analises. Com o material de 

macroinvertebrados bentônicos foram efetuadas 

triagens, onde as amostras foram vazadas em um 

conjunto de duas peneiras para separar os 

macroinvertebrados. Em seguida, os 

macroinvertebrados foram classificados com o 

auxílio da lupa estereoscópica e chaves 

taxonômica, foram contados o número de 

organismos encontrados em cada classe e/ou 

ordem. Logo após a identificação dos organismos 

seguiu-se com a avaliação e classificação da 

qualidade da água dos três pontos de acordo com 

o índice BWMP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As coletas do material de bentônicos nos três 

pontos P1, P2, e P3, foi constatado somente 

espécies do filo Arthropoda, basicamente da 

classe Insecta. A partir das coletas e do processo 

de triagens ao longo do ano foi possível pré 

determinar as possíveis espécies existentes nos 

pontos de acordo com as estações do ano. 

 O ponto P1 estava situado em uma 

propriedade rural em que a principal atividade é a 

pecuário leiteira, apesar das duas nascentes da 

propriedade estarem cercadas, ao longo do curso 

do rio não existe mata ciliar, uma grande 

quantidade de dejetos oriundos do manejo do 

gado leiteiro é despejado diretamente no curso 

d’água que passa próximo ao curral. Figura 2 os 

Cinco primeiros meses de coleta compreendidos 

entre os meses de junho a outubro, devido ao 

período do inverno, e a mudança de estação, onde 

um longo período de estiagem estendeu até o fim 

do mês de dezembro, ouve uma maior incidência 

de espécies muito tolerantes e tolerantes a 

poluição, sendo comum espécies das ordem 

Diptera, Odonata, e Coleóptera. Entre os meses de 

dezembro de 2014 ao início de abril de 2015 com 

a chegada das chuvas na região ouve uma 

diminuição no número de espécies muito 

tolerantes, e o aparecimento de espécies sensíveis, 

porém o surgimento de espécies sensíveis não foi 

significativa em relação as outras espécies 

encontradas.  

O ponto P2 também se encontra inserido a uma 

propriedade rural produtora de leite, a principal 

nascente da propriedade encontra-se com mata 

ciliar, porém não existe cercamento ao redor da 

nascente sendo possível a entrada de gado no 

local. Esse ponto sofreu muito com o período de 

estiagem ao longo dos meses de junho á 

novembro de 2014, sendo que foi necessário 

descartar o ponto P2 devido a influência da grande 

qualidade de matéria orgânica que foi sendo 

acumulada na nascente, levando a uma 

diminuição drástica no nível da vazão desse 

afluente. Na Figura 2, no período de coleta das 

amostras foi possível perceber a influência da seca 

nos tipos de organismos coletados, nesse ponto 

ouve uma maior incidência de espécies muito 

tolerantes sendo representados pelo grande 

número de Dipteras no local. 

O ponto P3 representa o local de captação de 

água do município de São João Evangelista MG, 

durante todas as coletas ouve uma variação 

considerável entre as espécies coletadas, porém 

neste ponto a água demonstrou ser de melhor 

qualidade devido a presença de espécies sensíveis 

principalmente nos períodos de estiagem e de 

chuva, Figura 2. Entre os meses que 

compreenderam o período de estiagem, ouve uma 

pequena obtenção de espécies muito tolerantes, e 

em relação as espécies tolerantes coletas são 

organismos que necessitam de uma quantidade de 

partículas orgânicas para sobreviver e vivem em 

baixas concentrações de oxigênio, no entanto este 

ponto apresentou os maiores níveis de oxigênio 

dissolvido mesmo no período de estiagem.  

Na avaliação da qualidade da água 

propriamente dita, foi utilizado o índice BWMP 

que relaciona a qualidade da água de acordo com 

os tipos de macroinvertebrados bentônicos 

coletados nos pontos amostrais. O ponto P1 de 

acordo com esse índice apresenta classe: V, 

qualidade: poluída, são águas contaminadas ou 

poluídas (sistema alterado). O ponto P2 

apresentou classe: VI, qualidade: muito poluída, 

águas muito poluídas (sistema muito alterado). O 

ponto P3 apresentou classe: IV, qualidade: 

duvidosa, São evidentes efeitos moderados de 

poluição. 
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Figura 2. Gráficos dos pontos amostral P1, P2 e 

P3, número de bentônicos encontrados no período 

de Junho de 2014 a Abril de 2015, classificação 

dos organismos encontrados em níveis de 

tolerância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Composição taxonômica de 

macroinvertebrados bentônicos nos pontos 

amostrais Do Rio São Nicolau no período de 

Junho 2014 á Abril 2015. 

 

FAMÍLIAS ÍNDICE 

BWMP 

P1 P2 P3 

Simulidae 5 X X X 

Culicidae 2 X X - 

Tipulidae 5 X X X 

Chironomidae 2 X - - 

Dryopidae 5 X - - 

Gomphidae 8 X X X 

Tabanidae 4 X - - 

Coenagrionidae 6 X - X 

Corydalidae 4 X - X 

Velidae 3 - X - 

Empididae 4 - X - 

Perlidae 10 - - X 

Libellulidae 8 X - X 

Gripopterygidae 10 - - X 

Tricorythidae 6 - - X 

Leptophlebiidae 10 - - X 

Hidrophilidae 3 - - X 

Gerridae 3 - X - 

Gyrinidae 3    

Belostomatidae 3 - - X 

Perilestidae 8 - - X 

TOTAL 104 49 30 86 

 

 
Figura 1. A. Amostras dos pontos P1, P2, P3 

referente a novembro de 2014. B. nascente P2 no 

início das coletas.  

 

 

 

0

2

4

6

8

P3

Sensíveis Muito sensíveis

Tolerantes Muito tolerantes

0

10

20

30

40

P2

Sensíveis Muito sensíveis

Tolerantes Muito tolerantes



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 

69 

Tabela 2. Classes de qualidade, significado dos 

valores do BMWP’ (ALBA-TERCEDOR, 1996), 

e cores para serem utilizadas nas representações 

cartográficas. 

 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos neste estudo foi 

possível traçar um panorama em relação a atual 

situação ambiental do rio São Nicolau. Os níveis 

de degradação mais preocupantes estão nos 

afluentes que situam-se dentro de propriedades 

rurais, principalmente em relação as propriedades 

em que este estudo foi realizado, onde a mata 

ciliar foi totalmente suprimida, não existe cercas 

no entorno das nascentes, o gado tem livre acesso 

ao curso d´ água facilitando a compactação dos 

leitos do rios, e a contaminação das águas por 

dejetos animais. O ponto amostral P3 que situa-se 

dentro do município se São João Evangelista 

obteve o melhor índice de qualidade da água, 

porém nesta avaliação não se leva em 

consideração os aspectos físico-químicos e 

biológicos que são analises importantes para a 

determinação mais complexa da qualidade da 

água. No entanto o índice BWMP se mostrou 

eficiente, em relação a alguns dados consultados 

na literatura, de pesquisas realizadas na Bacia do 

Rio São Nicolau, onde o mesmo apresentava-se 

nível de degradação muito semelhante a atual 

situação. 
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Resumos simples das apresentações na modalidade de Pôster do III Seminário de Integração 

Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e da II Jornada de Extensão Acadêmica do 

IFMG-SJE. 
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Resumo: Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a APAC é uma entidade civil de direito privado, 

com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e à reintegração social dos condenados a penas 

privativas de liberdade. O trabalho da APAC dispõe de um método de valorização humana, para oferecer ao 

condenado condições de se recuperar. Busca também, em uma perspectiva mais ampla, a proteção da 

sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas. Amparada pela Constituição Federal para atuar nos 

presídios, tem seu Estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal. A assistência social 

no sistema prisional pode ser definida como uma forma de abordagem às dificuldades relativas ao trabalho 

do Assistente Social nos presídios. Como justificativas, a pesquisa pretende contribuir para demonstrar qual 

é a realidade do trabalho do Assistente Social nos presídios e as percepções acerca do trabalho desenvolvido 

pela APAC na reintegração social de reeducandos. Diante do exposto, surge como problema: o Método 

APAC representa uma revolução no sistema carcerário brasileiro, no que diz respeito à ressocialização e à 

reeducação do detento?  O objetivo geral dessa pesquisa é estudar o Método APAC na perspectiva da 

reintegração social. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Para melhor compreensão do 

trabalho da APAC, um método que parece lançar um novo olhar sobre o detento, que necessita de 

transformações sociopolíticas e econômicas que favoreçam ao desenvolvimento de uma estrutura apropriada 

e para dar conta dos objetivos propostos, dialogou-se com importantes teóricos como Foucault, Camargo, 

Faria, Fuzatto, Gomes e outros. Trata-se de autores que discutem algumas concepções sobre o objeto em 

estudo e que, por este motivo, trazem importantes contribuições à pesquisa. O marco teórico "Vigiar e Punir. 

História da Violência nas Prisões" de Foucault mostra as várias mudanças na legislação penal e as maneiras 

de organizar o domínio de punir desde o século XVI até os dias atuais e deixa clara a necessidade de se 

buscar alternativas diferentes para o tratamento do delinquente, o qual geralmente volta a conviver na 

sociedade, de forma social ou marginal, dependendo do que vivencia nas prisões. Ele deixa claro que 

nenhuma prisão é capaz de estruturar a personalidade de um cidadão, sem haver um trabalho educativo e que 

a reintegração do indivíduo à sociedade também é tarefa difícil se não for feita por pessoas especializadas. 

Para concluir, Foucault (1987) esclarece que atualmente há uma disseminação de redes disciplinares, que em 

conexão com o sistema penal, procura diminuir os problemas vivenciados pela sociedade em relação às 

prisões, sendo que médicos, psicólogos, educadores, assistentes sociais e outros procuram auxiliar o aparelho 

penal e pensar em formas alternativas de punição à criminalidade. 
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Resumo: A falta de informação na formação profissional de docentes leva-os à total ignorância da 

existência de alunos portadores de altas habilidades/superdotação, o que culmina na não identificação e, 

consequentemente, no não atendimento especializado a que o aluno tem direito. Pesquisas apontam que entre 

3% e 5% de todos os alunos matriculados no ensino regular brasileiro sejam portadores de altas 

habilidades/superdotação. Mitos e tabus sobre esse assunto dificultam a necessária inclusão dos alunos 

portadores de talentos especiais no censo governamental de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Como os portadores de altas habilidades são citados na mesma legislação que os alunos deficientes, que 

necessitam de atendimento especial, e para isso, é necessário um laudo médico, acredita-se erroneamente que 

o mesmo acontece no caso do superdotado. Também se acredita que há uma maneira padrão de atender a 

todos os alunos com altas habilidades. Porém, cada caso deve ser estudado e avaliado individualmente, de 

forma a encaminhar o indivíduo para um atendimento personalizado, visando ressaltar as características de 

cada um. O aluno com altas habilidades em matemática possui grande facilidade numérica, boa memória e 

poder de abstração, pensamento divergente, raciocínio lógico avançado, rapidez de pensamento e o 

desenvolvimento elevado da capacidade mental, levando-o a dominar rapidamente conceitos, procedimentos 

e atitudes. Diante disso, foi aplicado um questionário para 10 profissionais da educação de escolas do 

município de Guanhães-MG (Altivo Coelho, Odilon Behrens e Fazenda São Sebastião), sendo eles 7 

professores de matemática e 3 pedagogas. O objetivo foi caracterizar o nível de conhecimento dos 

profissionais a respeito do assunto e observar a existência de ações que visam o atendimento especializado 

de alunos portadores de altas habilidades/superdotação.  Foram realizadas perguntas sobre a ocorrência de 

uma formação docente voltada para o tema, a aplicação do AEE, além de questionamentos sobre as 

experiências de identificação deste público.  Todos os entrevistados responderam que não têm conhecimento 

a respeito desse tema. Percebeu-se dessa forma, que as equipes pedagógicas (supervisores e professores de 

matemática) das escolas estaduais estudadas não têm ciência dos procedimentos necessários a serem tomados 

com os alunos com altas habilidades, tampouco das consequências do não atendimento ideal, que vão desde 

manifestações de indisciplina, perda de talentos acadêmicos, diagnósticos equivocados de hiperatividade, 

depressão e outras doenças, culminando, até mesmo, na evasão escolar. Sendo assim, torna-se necessário 

uma formação inicial e continuada destes profissionais para que sejam capazes de identificar e encaminhar os 

alunos para o devido atendimento. 
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Resumo: O mulungu (Erythrina velutina Willd.) é uma Fabaceae de porte arbóreo, que pode atingir de oito 

a doze metros de altura. Ocorre desde o estado do Ceará até São Paulo, sendo comum em várzeas úmidas e 

margens de rios da Caatinga. Caracteriza-se pela rusticidade e resistência à seca, devido à capacidade de 

fixar nitrogênio. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de embebição de sementes de 

Mulungu em diferentes intervalos de tempo. O experimento foi conduzido no laboratório de sementes do 

IFMG-Campus SJE, em novembro de 2014. As sementes foram coletadas em áreas de fragmentos da Mata 

Atlântica inseridas no Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista-MG (IFMG/SJE) e 

armazenadas no laboratório da instituição em condições normais de ambiente. Duzentas sementes viáveis 

foram selecionadas e pesadas em balança de precisão, em seguida estas foram lavadas em água corrente e 

submetidas à imersão em solução de água destilada e hipoclorito (NaClO - 5%) para desinfecção. Logo após 

a desinfecção foram divididas em duas caixas Gerbox® (R1 e R2), tendo ao fundo uma tela, utilizada para 

facilitar a manipulação no ato da coleta dos dados.  Por último, as caixas receberam a solução de água 

destilada até recobrir todas as sementes, sendo então armazenadas em condições normais do laboratório. Os 

dados foram baseados no peso de cada repetição respeitando o intervalo de tempo de 15, 30, 45, 60 minutos; 

2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 e 144 horas, após a primeira pesagem. No momento das pesagens, as 

sementes foram retiradas com o auxílio das telas e então secas em papel toalha, retirando excesso de água. A 

pesagem foi realizada em balança de precisão com auxílio de um becker (tarado), fazendo assim as anotações 

até o fim dos intervalos, completando ou trocando a solução presente na caixa quando necessário. A semente 

de murungu apresenta dormência tegumentar, esse tipo de dormência se caracteriza pela impermeabilidade 

do tegumento, dificultando assim a entrada de água na semente; uma vez que seu tegumento duro e 

impermeável restringe a entrada de água e oxigênio desse modo oferecendo alta resistência física ao 

crescimento do embrião. Fato que explica os resultados encontrados no experimento, uma vez que a 

velocidade de embebição foi muito baixa até 144 horas. Ao analisar a curva de embebição observar-se que 

até as 144 horas em que os dados foram coletados percebe-se que não há uma estabilização da embebição, de 

modo se continuassem com as coletas de dados notaria um aumento gradativo do teor de água na embebição. 
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Resumo: A apicultura é reconhecidamente uma atividade adequada à agricultura familiar pelas suas 

características intrínsecas, que incluem a utilização de mão de obra local e a potencialização de outros 

cultivos pela ação polinizadora das abelhas.  O presente trabalho teve como finalidade diagnosticar o uso de 

tecnologia pelos apicultores, por meio de um levantamento, analisando o manejo de colméias, 

comercialização, produção, produtividade e perspectivas dos apicultores familiares da Microrregião de 

Guanhães - MG. Para conhecer a realidade da apicultura, no ano de 2014 foi solicitado às prefeituras de cada 

município, o levantamento dos seguintes dados junto aos apicultores e familiares: nome do produtor, 

comunidade, número de caixas, produção de mel na safra 2013/2014, uso de centrífuga, destino da produção, 

participação em treinamentos na área, produtos retirados das abelhas, instrumento de gestão e indicadores 

técnicos e econômicos. De um total de 15 municípios integrantes da microrregião, 8 retornaram as 

informações solicitadas, contabilizando um total de 40 apicultores cadastrados, participantes deste estudo.  

Posteriormente, cada um desses municípios foi solicitado a indicar 5 apicultores familiares com potencial 

para participar do levantamento e responder ao questionário de 40 questões preparado previamente. Oito 

municípios indicaram os apicultores que foram visitados individualmente são eles: Braúnas, Carmésias, 

Divinolândia de Minas, Dores de Guanhães, Gonzaga, Matelândia, Santa Efigênia de Minas e Sardoá. Um 

total de 1.960 colméias, com produção de 27.440 kg, 14 kg de mel por colmeia em 48 colmeias por apicultor 

visitado, em média. Deste total de apicultores, 51% vende sua produção de mel a intermediários, 

denominados de "atravessadores". Cabe ressaltar que na região não há entrepostos de mel que façam o 

processamento do produto dentro da legislação vigente, facilitando a ação dos atravessadores, que ficam com 

a maior parte do lucro do negócio apícola, o que se quer reverter a partir da construção e aparelhamento do 

Laboratório de Produção e Beneficiamento Apícola em estruturação no Campus do IFMG – Campus de São 

João Evangelista.  Já 38% entregam a produção em programas institucionais de compra direta, como o 

PNAE e PAA, ou praticam a venda direta ao consumidor. Por outro lado, 11% dos apicultores cadastrados 

mantêm os apiários apenas para autoconsumo familiar.  Quanto à tecnificação, 64 % utilizam a centrífuga 

para extração do mel dos favos. O tempo médio é de 9 a 45 anos de atividade apícola. O tamanho da 

propriedade dos apicultores varia entre 6 a 35 hectares por família.  Participam da atividade apícola, de 2 a 3 

pessoas, geralmente da mesma família. O preço recebido por kg de mel varia entre R$ 4,50 a R$ 15,00, 

conforme o destino da produção. No entanto, torna-se necessário fortalecer essa cadeia produtiva, passando 

obrigatoriamente pela organização dos apicultores e instituições públicas, além de ações de capacitação e 

facilitação de acesso a mercados justos.  Atualmente, uma das principais ações de fomento apícola tem sido a 

discussão de uma legislação sanitária aplicável à realidade da agricultura familiar, propondo-se a unificação 

dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) dos municípios envolvidos, de modo a assegurar um produto com 

qualidade ambiental e social. 
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Resumo: Uma grande parte dos envenenamentos e mortes causados por agrotóxicos ocorre em país em 

desenvolvimento, onde os padrões  ocupacionais e de segurança são inadequados, a regulamentação e a 

rotulagem dos agrotóxicos são insuficientes, o nível de analfabetismo é alto, o uso de equipamentos de 

proteção individuais são inexistentes ou inadequados, e os operadores desconhecem os perigos dos 

agrotóxicos à sua saúde. Objetivou-se racionalizar o uso de defensivos agrícolas de modo a mitigar os efeitos 

negativos decorrentes do emprego de produtos tóxicos sobre a saúde dos aplicadores, familiares e também os 

impactos causados ao meio ambiente, no município de São João Evangelista. Foram entrevistados 30 

aplicadores, dos quais foram levantadas informações sobre a escolaridade, freqüência de assistência técnica 

recebida, uso de defensivos, freqüência do uso de EPI’S, destinação das embalagens, armazenamento dos 

agrotóxicos em local específico, sintomas e casos de intoxicações e se os mesmos realizavam a regulagem 

correta dos equipamentos. Realizou-se, após a pesquisa, palestras educativas sobre a tecnologia de aplicação 

de defensivos agrícolas. A partir das informações obtidas com a pesquisa, verificou-se que há falta de 

informação por parte dos trabalhadores rurais quanto ao risco de intoxicação pela exposição destes, ao 

manipular algum produto tóxico. Isto se deve na maior parte das vezes à baixa escolaridade, que dificulta, ou 

mesmo impossibilita o acesso às informações que são de extrema importância para a sua segurança e dos 

envolvidos direta e indiretamente com a atividade agrícola, tais como, pessoas do núcleo familiar, 

consumidores dos alimentos, animais domésticos, o solo e a água. 

 

Agradecimentos: IFMG. 

  



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 76 

CAPÍTULO 2 

POSTER 06 

 

CULTIVO, MANEJO E USO POPULAR DE PLANTAS MEDICINAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO EVANGELISTA, MG 

 
Carlos Gonsalves de Sá

(1,*)
,
 
Laisa Gabriela Barbosa

(1,)
, Patrícia Lage

(1,**)
 

Flaminia Rosa Campos Ferreira
(1)

, Samoel Geraldo de Oliveira
(1) 

e Flávia Cristina França de Oliveira
(1)

 

 
1 
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG  

**
 Orientadora do trabalho 

 
*
E-mail para correspondência: carlos.desa17@hotmail.com 

 

Resumo: A necessidade do conhecimento de plantas medicinais sempre foi de grande importância para a 

humanidade, mesmo com o desenvolvimento de fármacos sintéticos, as plantas medicinais permaneceram 

como forma alternativa de tratamento em várias partes do mundo. São João Evangelista, conta com vasta 

diversidade de espécies e de utilização de plantas medicinais, conhecimento derivado da diversidade de 

origem da população evangelistana, trazendo conhecimento de todo Brasil. O Brasil apresenta a maior 

biodiversidade de plantas do planeta, associada a ricas diversidades étnicas e culturais, com grande 

percentual de plantas medicinais encontradas na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, 

respectivamente. As plantas cultivadas nesta região, em função desta grande diversidade, podem ser 

conhecidas com nomes populares diferentes, enfatizando a grandeza da cultura local. Como base nessas 

questões o objetivo deste trabalho foi à implantação de um horto medicinal didático e o levantamento do uso 

tradicional das plantas medicinais no município de São João Evangelista. Tendo como objetivos específicos 

o cultivo e manejo agroecológico de plantas medicinais e aromáticas; preservação in vivo de espécies 

medicinais de baixa incidência regional para fins didáticos e de pesquisa, catalogar e confeccionar exsicatas 

das espécies com propriedades medicinais utilizadas no município; levantamento do uso tradicional de 

plantas medicinais de São João Evangelista para preservação do conhecimento popular; propagar o 

conhecimento sobre plantas medicinais na comunidade acadêmica e na população, por meio do Guia 

Informativo sobre a preservação das espécies com propriedades medicinais, para posteriores pesquisas e 

divulgação das propriedades medicinais; utilizando técnicas homeopáticas para potencialização das 

propriedades; preparo de exsicatas das plantas medicinais para futuros estudos e incorporação ao acervo do 

Herbário IFMG-SJE. Este trabalho que é parte de um projeto de pesquisa e extensão, que consistiu com a 

avaliação de 32 questionários, contando com um TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) a fim de 

resguardar o entrevistado para possíveis publicações e preservação de identidade. Os questionários avaliados, 

contam com média de 7 plantas  mais citadas, com base nestes dados foram adquiridas mudas, que foram 

plantadas em horto medicinal didático nas proximidades do herbário do IFMG SJE. Apresentando 

aproximadamente 25 plantas medicinais cultivadas de forma orgânica. Foram citadas 62 plantas, 

entrevistadas 32 pessoas de bairros diferentes e zona rural de São João Evangelista, foram identificadas 40 

plantas, catalogadas 23 e elaboradas exsicatas de 8 plantas em floração. 
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Resumo: A utilização de plantas com objetivos medicinais é bastante difundida em todo o mundo. No 

Brasil, são raras as pesquisas que avaliem o grau de utilização das plantas como medicamentos e sua 

inserção na cultura popular. O presente trabalho, resultado da realização de um projeto de extensão, teve por 

objetivo o levantamento etnobotânico sobre o conhecimento e uso de plantas medicinais em uma amostra de 

pessoas da população de São João Evangelista e também a implantação de uma horta no Instituto Federal de 

Minas Gerais – Campus São João Evangelista com as principais plantas medicinais cultivadas.  Foram 

distribuídos um total de 32 questionários, aos quais os entrevistados responderam devidamente, o que 

permitiu saber quais as principais plantas medicinais que estas pessoas têm usado como  importante atividade 

terapêutica, e quais as plantas que são utilizadas pelos mesmos. Foi possível identificar a maioria das 

espécies citadas e posteriormente foram cultivadas em uma horta medicinal implantada pelos alunos, 

permitindo com isso capacitar e conduzir corretamente o cultivo de plantas medicinais. As plantas 

medicinais coletadas  foram catalogadas e identificadas, sendo que as plantas mais frequentemente utilizadas,  

foram o boldo, hortelã, amora, alecrim, bardana, dente de leão, sete sangrias, sálvia, malva, cana de macaco, 

erva cidreira, hortelã pimenta, abacate, pariri, berinjela, limão, cajú, lágrima de nossa senhora, funcho, romã, 

quebra-pedra, poejo, picão, melissa, assa peixe, camomila, carqueja, chapéu de couro, erva de santa maria, 

erva doce, goiaba, manjerona, tanchagem, cavalinha, bálsamo, alfavaca, trevo, cavalinha, salsa, artimijo, pé 

de galinha, algodão, losna, sabugueira, arnica, gengibre, maracujá, mentraste, pasto de abelha. Após a 

identificação das plantas, foi implantada a horta medicinal com uma grande parte de espécies que é cultivada 

para fins medicinais, sendo que o plantio foi realizado em canteiros para as plantas herbáceas e em covas no 

restante da área com espécies arbustivas. 
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Resumo: O Objetivo deste estudo foi discutir se as práticas de ensino das disciplinas relacionadas à lógica, 

utilizando como base a disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados, estão de acordo com o discurso de 

Freire e Gardner, limitando a teoria das inteligências múltiplas na inteligência lógica-matemática para 

restrição do corpus de análise, sendo o objetivo geral deste projeto a discussão entre a concepção de ensino-

aprendizagem de Freire e a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. A metodologia para o 

desenvolvimento deste projeto foi de caráter qualitativo, uma vez que se tratou de uma investigação 

utilizando-se as obras “Pedagogia da Autonomia” de Freire e “Teoria das Inteligências Múltiplas” de 

Gardner, partindo da teoria do aluno-social de Freire e do treinamento das inteligências de Gardner. O 

resultado desta pesquisa é parcial, onde pode-se observar que Freire acredita que não se pode ter uma 

experiência de ensino-aprendizagem, sem que haja um conhecimento construído na sociedade, ou seja, uma 

metodologia que trabalhe  construção do conhecimento para que o aluno consiga utilizar a proposta 

socialmente no seu dia-a-dia. Em Gardner pode-se observar que, existe um construtivismo, como produto do 

meio social, onde há relação entre a inteligência lógica-matemática, componente da teoria de Gardner, e o 

algoritmo, pois cada inteligência tem componentes centrais: a inteligência lógico-matemática envolve a 

capacidade de analisar e resolver problemas  mostrando que, a lógica-matemática de Gardner tem ligação 

com o principal conhecimento dos cursos superiores em tecnologia e engenharia, a programação. Desta 

forma, pode-se observar uma convergência entre as duas teorias, mesmo que diretamente Gardner não retrate 

a participação coletiva do aluno e professor em seu livro. Em Freire é mostrado que, o ensino-aprendizagem 

é intrínseco a esta interação, pois um dos principais discursos de Freire é que, para ter ensino-aprendizagem, 

necessita-se de uma troca, onde o professor aprende ao ensinar. 
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Resumo: O uso de reguladores de crescimentos pode influênciar na germinação in vitro de várias espécies 

arbóreas. Objetivou-se avaliar o efeito de concentrações da citocinina Benzemilapurina na germinação in 

vitro  de Jacarandá da Bahia (Dalbergia nigra Fr Allem). O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV), do IFMG-Campus São João Evangelista no período de agosto à 

outubro de 2014. As sementes foram selecionadas em um remanescente de mata atlântica do campus do 

IFMG-SJE. Foram selecionadas sementes que não apresentavam nenhum dano mecânico, posteriormente 

foram pesadas e desinfestadas em câmara de fluxo laminar, por 1 minuto em álcool 70% e  imergidas em 

hipoclorito de sódio, 2,5 % de cloro ativo, acrescido com três gotas de Tween 20 durante 10 minutos. Não 

houve quebra de dormência. Foi utilizado meio MS (Murashige & Skoog), complexo vitamínico B5 , 30 g.L¹ 

de sacarose, 0,1 g.L¹ de mio-inositol e 5 g.L¹  de ágar. O meio foi posteriormente autoclavado a 120 ºC, 1 

atm por 20 minutos. Cada frasco continha 10 ml de meio nutritivo. Após a semeadura as sementes foram 

mantidas em sala de crescimento por 30 dias à temperatura 25 ± 2 ºC, sob fotoperíodo de 16 horas luz e 8 

horas escuro na mesma temperatura. Aos 30 dias, avaliou-se a percentagem de germinação, tamanho de 

raízes, tamanho da parte aérea e número de raízes. Realizou-se análise de variância a 5 % de significância e 

regressão linear para o parâmetro significativo. Os resultados apresentaram normalidade pelo teste de 

Lilliefors e homogeneidade por Cochran. A significância estatística em nível de tratamento foi observado (p 

> 0,05) para o número médio de raízes. Estatisticamente todos os tratamentos apresentaram o mesmo 

percentual de germinação, média de 77%. Para as variáveis; tamanho da raiz, diâmetro do caule, tamanho da 

parte aérea, também não se observou efeito significativo, entretanto para o número de raízes houve diferença 

significativa, sendo que a medida que se aumentava a concentração de Benzemilapurina, notou-se 

diminuição no número de raízes. Benzimilapurina atua como um inibidor de raízes na germinação in vitro de 

Dalbergia nigra Fr Allem. Quanto maior é sua concentração menor é o número de raizes obtidas. Sua adição 

no meio de cultura não influenciam na germinação, no crescimento aéreo e no tamanho das raizes. Desta 

maneira não é recomendado o uso de citocinina BAP na germinação in vitro de jacarandá da Bahia. 
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Resumo: Tecoma stans L. Juss. ex Kunth (Bignoniaceae), conhecida popularmente por ipê mirim ou ipê 

amarelo, é uma espécie arbóreo-arbustiva amplamente empregada em projetos paisagísticos de centros 

urbanos em virtude de sua copa exuberante e flores amarelas. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes 

concentrações de Ácido Indol-3-Butírico (AIB) na emissão de folhas em estacas herbáceas de T. stans. 

Coletaram-se estacas no terço inferior da copa de três árvores oriundas da arborização do IFMG – campus 

São João Evangelista (IFMG/SJE). Estas árvores se encontravam sadias, livres do ataque de fitopatógenos e 

com médias de altura e diâmetro a 1,30 m de altura do solo de 3,25 m e 4,77 cm, respectivamente. As estacas 

foram coletadas no início da tarde (às 13 horas) em março de 2015, acondicionadas em bandeja com solução 

de NaClO a 3,0 % (v/v) e, posteriormente, lavadas em água corrente. O comprimento aproximado das 

estacas foi de 10,0 cm, contendo um par de folhas com dois folíolos basais. O experimento foi instalado em 

casa de vegetação com tela de sombreamento de monofilamento, malha para 50,0 % de sombra, do Viveiro 

de Mudas do IFMG/SJE. Adotou-se DIC com quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos por 

quatro concentrações de AIB: T1) 0mg/L; T2) 250mg/L; T3) 500mg/L e T4) 1000mg/L. Cada unidade 

experimental foi composta por 12 tubetes redondos com fundo aberto (rígidos e com 8 estrias) preenchidos 

com substrato comercial (Maxfertil, densidade de 350 kg.m
-3

 e pH de 6,5 ± 0,5) a base de casca de pinus, 

serragem e vermiculita. Este substrato foi enriquecido com formulado de liberação controlada Osmocote® 

15-9-12 (4,5 g.kg
-1

). A base das estacas foi imersa em solução com AIB por cinco segundos e depois, 

enterradas no substrato em profundidade média de 1,0 cm. Foram realizadas 4 irrigações diárias de 5 minutos 

(vazão de 47 L.h
-1

) através mini aspersores. Avaliou-se aos 27 dias após instalação do experimento o número 

de estacas que emitiram novas folhas. Os dados expressos em porcentagem foram transformados em 

𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜√𝑥 100⁄  a fim de atender aos critérios de normalidade segundo Lilliefors e homogeneidade de 

variâncias por Cochran. Realizou-se análise de variância a 5,0 % de significância. O coeficiente de variação 

foi baixo (14,24 %) e evidenciou a precisão experimental. Não foi observado efeito estatístico em nível de 

tratamento (p = 0,3093). A média e o desvio-padrão de estacas com novas folhas foram de 57,81 % e 

12,35 %, respectivamente. A presença de folhas em estacas é importante por ser fonte de auxina 

(biossintetizada na parte aérea) e de esqueletos de carbono (energia), propiciando condições para o 

enraizamento e sobrevivência vegetal. Assim, os resultados obtidos são de grande importância prática, pois 

fornecem indícios que a estaquia com a espécie estudada pode ser viabilizada sem a necessidade do emprego 

de AIB. Conclui-se que as concentrações de AIB estudadas não influenciaram a emissão de novas folhas em 

estacas herbáceas de T. stans. 
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Resumo: O problema de pesquisa situa-se na implementação da lógica fuzzy em incubadoras para o 

controle de temperatura e umidade. A sua relevância está na necessidade de pesquisas na área de inteligência 

computacional, e a lógica fuzzy é o que tem guiado as pesquisas e na necessidade de controle em 

incubadoras, pois as encontradas no mercado não controlam a temperatura, e sim, somente a monitora. O 

objetivo da pesquisa é implementar a lógica fuzzy  em incubadoras para o controle de temperatura e umidade, 

e para alcançar este objetivo geral pretende-se investigar a aplicabilidade da lógica fuzzy, a temperatura e 

umidade ideal para a eclosão dos ovos e as formas de medição apropriadas para a incubadora (chocadeira). A 

metodologia utilizada será quantitativa, onde o pesquisador criará a modelagem computacional no software 

Engenharia MatLab, logo em seguida programará o modelo na Linguagem C, e implementará em Arduino 

Uno e acoplado a chocadeira que será construída para testes e comparações. Este trabalho de pesquisa está 

condizente com o Plano Estratégico da IFMG, pois o projeto é interdisciplinar, tecnológica e tem por fim um 

produto final desenvolvido. Espera-se que, ao desenvolver utilizando as metodologias sugeridas pelo marco 

teórico seja possível o planejamento e desenvolvimento da incubadora com controle de temperatura e 

umidade. Não há resultados, pois o projeto de pesquisa iniciará no início de Junho. 
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Resumo: As equações hipsométricas são relações matemáticas que buscam estimar a altura vegetal em 

função de um diâmetro. Estas relações são importantes para obtenção de estimativas de volume e biomassa 

em processos de amostragem, podendo ser empregadas em viveiros florestais para melhor planejamento da 

produção. O objetivo foi avaliar três modelos hipsométricos e apresentar o mais indicado para estimar a 

altura de mudas de Aspidosperma polineuron Müll. Arg., conhecida popularmente como peroba-rosa. O 

trabalho foi realizado na casa de sombra com tela de sombreamento de monofilamento, malha para 50,0 % 

de sombra, do Viveiro de Mudas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - 

Campus São João Evangelista-MG. O clima da região é classificado como Cwa pelo sistema de Köppen, 

temperado chuvoso-mesotérmico e temperatura média anual de 21 °C. Foram produzidas 91 mudas de A. 

polineuron via propagação seminal. A semeadura foi realizada sobre a superfície de um substrato comercial, 

distribuído em tubetes plásticos rígidos de fundo aberto (capacidade de 120 cm
3
, seção circular e com oito 

estrias internas salientes, longitudinais e equidistantes) no sistema de canteiro suspenso. O substrato 

comercial foi composto por casca de pinus com capacidade de retenção de água de 60,0 % (p/p). Foram 

realizadas três irrigações diárias de 20 minutos (vazão de 42 L.h
-1

) através mini aspersores distribuídos em 

barras fixas. Aos sete meses após a semeadura foram mensurados o diâmetro do coleto (DC, mm) e a altura 

(H, cm) de todas as mudas. Foram testados três modelos hipsométricos, selecionados na literatura florestal, 

modelo 1: “𝐿𝑛𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐷𝐶 + 𝜀”; modelo 2: “𝐿𝑛𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 1 𝐷𝐶⁄ + 𝜀” e modelo 3: “𝐻 = 𝛽0 +
𝛽1𝐷𝐶 + 𝛽2𝐷𝐶2 + 𝜀”. Nas análises de regressão, foi utilizado o método dos mínimos quadrados ordinários 

(MQO). A seleção do melhor modelo se baseou no maior coeficiente de determinação, no menor erro-padrão 

da estimativa, significância de parâmetros dos modelos (p < 0,05), teste t pareado e análise gráfica dos 

resíduos percentuais. Após os ajustes, observaram-se os seguintes resultados para os parâmetros dos 

modelos: equação 1: 𝛽0 = 1,842519
*
; 𝛽1 = 1,097029

*
, equação 2: 𝛽0 = 4,274342

*
; 𝛽1 = -3,427852

*
, equação 

3: 𝛽0 = -19,963615
*
; 𝛽1 = 19,508426

*
, 𝛽2 = -1,626160

*
. Os coeficientes de determinação ajustado destas 

equações foram de 0,77 (erro-padrão de 0,21 cm), 0,81 (erro-padrão de 0,20 cm) e 0,76 (erro-padrão de 

4,99 cm), respectivamente. Os dados observados e os estimados pelas três equações não se diferenciaram 

estatisticamente entre si a 5,0 % de significância. O modelo 2 ajustado concentrou os resíduos percentuais 

mais próximo ao eixo das abcissas, além de uma distribuição homocedástica. A partir dos critérios 

empregados para avaliar a qualidade dos ajustamentos, conclui-se que o modelo hipsométrico 2 mostrou-se o 

mais adequado para estimar a altura de mudas de A. polineuron em função do DC. 
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Resumo: Este trabalho aconteceu no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) e 

teve por finalidade propiciar discursões e reflexões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem de 

porcentagens por meio da utilização do material dourado, nos anos finais do ensino fundamental, numa 

escola da rede estadual de ensino, localizada no Vale do Rio Doce – MG. Quando refletimos sobre o 

processo de ensino aprendizagem, temos vários fenômenos que permeiam as ações de educandos e 

educadores que visam à construção do conhecimento para o exercício da cidadania. Existem fenômenos que 

podem influenciar o processo de aprendizagem, e especificamente que afetam o desempenho do aluno. Na 

esfera psicológica um estudante que apresenta o autoconceito pobre, sentimentos de culpa e vergonha, 

problemas familiares, desconhecimento da própria cultura, deficiências nutricionais. Partindo do ponto de 

vista biológico esses fatores, nos primeiros anos de vida, acarretam resultados negativos no desenvolvimento 

escolar. Temos as deficiências nas funções psiconeurológicas, onde uma criança que apresenta tais 

deficiências terá dificuldade nas bases para a leitura e matemática, conceitos básicos, operações cognitivas. 

Ao se deparar com as realidades ligadas aos alunos citadas preliminarmente, o educador deve ter uma 

postura flexível diante de todos os fenômenos que venham influenciar negativamente no processo de 

construção do conhecimento. Os alunos aprendem com estímulos, tempo e formas diversas. Os bolsistas do 

PIBID, tendo em vista a realidade apresentada preliminarmente, se propuseram a trabalhar nas intervenções 

com material dourado, forma encontrada para se desvincular do estímulo convencional, onde o quadro e o 

giz são os principais recursos utilizados. Antes de inserir o material dourado, como meio de apoio no 

processo de ensino e aprendizagem os bolsistas perceberam que os estudantes já tinham um conhecimento 

sobre porcentagem. Logo, o conhecimento que os estudantes tinham e a maneira como eles sabiam resolver 

situações relacionadas sobre porcentagem não era igual como o livro didático ensinava. A forma de como o 

livro didático tratava o conteúdo, exigia do aluno pré-requisitos matemáticos, que neste caso, era o domínio 

de operações com frações, multiplicação, divisão, soma e subtração. Um exemplo demonstrado oralmente 

pelos estudantes durante a introdução do conteúdo foi o fato deles responderem que 10% de 200 são 20. Tal 

resposta dos estudantes chamou a atenção, pois a partir do domínio demonstrado pelos estudantes 

percebemos que o material dourado poderia ser um meio que iria possibilitar e otimizar o ensino de 

porcentagem. Foi explicado ao aluno que a peça que representa 100 quadradinhos equivale a 100 por cento, 

que a peça de 10, representa 10 por cento e a peça de 1 igual a 1 por cento. Através disso, foram propostos 

alguns problemas que envolvem porcentagem para eles representarem com o material dourado. Com o 

material dourado observamos que mesmo apresentando lacunas de aprendizagem, os alunos conseguiram 

compreender e operar com porcentagem de forma independente. 
 

 

  



 

  
Anais do III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João Evangelista e 

da II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE 

18 a 22 de Maio de 2015 84 

CAPÍTULO 2 

POSTER 14 

 

OS POLIEDROS DE PLATÃO ATRAVÉS DO ORIGAMI ALIADO À TEORIA DE VAN 

HIELE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA 
 

Amanda Costa Santos(1,*), João Aparecido de Andrade(1) e Airton Flora de Oliveira(1,**) 

 
1 
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG 

**
 Orientador do trabalho 

 
*
E-mail para correspondência: amanda9333@hotmail.com 

 

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido em uma abordagem qualitativa com pesquisa de campo aplicada na 

Escola Estadual “Major Lermino Pimenta”, localizada no distrito de Nelson de Sena, município de São João 

Evangelista, MG, desenvolvida na 3ª série do Ensino Médio. Utilizou-se uma cartilha elaborada pelos 

pesquisadores com a finalidade de estimular a participação ativa dos estudantes nas atividades propostas, 

bem como favorecer a aprendizagem dos conceitos de Geometria através do origami na construção dos 

poliedros de Platão presentes nas construções dos módulos. Os pesquisadores tiveram por base a teoria de 

van Hiele teoria esta que retrata o desenvolvimento do pensamento em Geometria por meio de cinco níveis 

hierárquicos. Segundo van Hiele um estudante só atinge determinado nível após dominar os níveis 

anteriores. Neste sentido, buscando-se verificar inicialmente o nível de conhecimento geométrico que os 

estudantes possuíam em sua trajetória estudantil. A pesquisa aconteceu durante os meses de Setembro e 

Outubro de 2014, em 10 encontros, cada encontro com duração de 2 horas. A pesquisa foi dividida em 

etapas, primeiramente a apresentação da proposta de pesquisa para a direção da escola e para com os 

sujeitos. Em seguida, foi aplicado o teste de van Hiele adaptado por Nasser e Sant’anna (2010), com o 

objetivo de verificar em qual nível de desenvolvimento do pensamento geométrico esses estudantes 

encontravam-se. Posteriormente, ocorreu uma oficina, com atividades dirigidas nas aulas ministradas. Nessas 

ocasiões foi entregue a cada estudante uma cartilha denominada Folha do Estudante, com o passo a passo das 

construções dos Poliedros de Platão através do origami. Por fim, a aplicação do teste de sondagem para 

verificar se o origami constituiu-se de uma ferramenta metodológica no processo de ensino e aprendizagem 

de Geometria. Pelos dados recolhidos e pelas observações feitas durante a pesquisa percebemos o empenho 

dos estudantes nas atividades e notamos os avanços que eles tiveram nos conteúdos geométricos, como 

reconhecimento de algumas figuras geométricas (planas e espaciais), e de algumas propriedades existentes 

nessas figuras. Além disso, a análise das discussões e o comportamento dos estudantes mostrou o potencial 

do origami como alternativa pedagógica no processo de ensino e aprendizagem de Geometria Plana e 

Espacial. 
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Resumo: A intoxicação de animais de produção mediada por plantas com fitotoxinas no Brasil ocasionam 

perdas econômicas e motivam muitas pesquisas sobre a toxicidade das mesmas. Esforços são realizados com 

o objetivo de determinar os princípios ativos destas plantas tóxicas e seus mecanismos patogênicos. As 

principais vítimas destas são os bovinos. Princípio ativo são substâncias químicas, geralmente metabólitos 

secundários, produzido pela planta durante o seu crescimento e desenvolvimento, e que possuem ações 

diversas sobre o organismo humano ou animal. As propriedades tóxicas das plantas se devem a um ou a 

compostos químicos tais como alcaloides, glicosídeos, que incluem saponinas, especialmente, os glicosídeos 

cianogenéticos, entre outros. O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura para identificar o princípio 

ativo tóxico das plantas tóxicas a bovinos, encontradas no município de São João Evangelista. Após a visita a 

propriedades rurais do município e aplicação de questionários fitossociológicos, constataram-se quais plantas 

com propriedades fitotóxicas mais incidem nas propriedades, causando prejuízos econômicos aos produtores. 

São descritas a espécie, família, nome comum e princípio ativo tóxico, respectivamente. Pteridium aquilinum 

(L.) Kuhn, Polypodiaceae, samambaia, glicosídeo norsesquiterpeno ptaquilosídeo. Palicourea marcgravii A. 

St.-Hil., Rubiaceae, cafezinho, ácido monofluoracético. Lantana camara L., Verbenaceae, camará, 

triperpenos lantadenos A e B. Asclepias curassavica L., Apocynaceae, oficial de sala, glicosídeo 

asclepiadina. Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers, Bignoniaceae, cipó-são-joão, princípio ativo tóxico 

desconhecido. Ricinus communis L., Euphorbiaceae, mamona, proteína ricina. Palicourea grandiflora 

(Kunth) Standl., Rubiaceae, erva de rato, glicosídeo saponina ácida. Euphorbia cotinifolia L., 

Euphorbiaceae, leiteira, toxalbumina (4 deoxigenol). As espécies estão na ordem decrescente em relação a 

sua incidência nas propriedades visitadas. Muitas espécies possuem substâncias tóxicas, mas quando em 

pequenas quantidades não são letais. Por outro lado, existem espécies vegetais que possuem alta toxicidade, 

são aquelas em que quantidades relativamente pequenas são suficientes para levar ao óbito. O componente 

tóxico da samambaia é responsável por alterações na medula óssea dos animais. O coração e cérebro são 

afetados pela ingestão do cafezinho. Alguns vegetais são tóxicos para determinadas espécies animais e não 

são para outras. A simples presença de princípios ativos em uma planta não a qualifica necessariamente 

como tóxica. É necessário que haja pelo menos uma referência na literatura de um caso de intoxicação em 

animais motivado por ingestão ou contato com uma planta para que ela seja incluída na lista das espécies 

tóxicas. 
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Resumo: A estatística é uma ciência matemática voltada para a coleta, organização, análise e interpretação 

de dados para tomadas de decisões. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da resolução de listas 

de exercícios no rendimento de pós-graduandos em uma atividade avaliativa de estatística aplicada. O estudo 

foi realizado com 25 discentes (13 do sexo masculino e 12 do sexo feminino) regularmente matriculados na 

disciplina de Estatística Aplicada (carga horária de 30 horas) do curso semipresencial (60,0 % da carga 

horária total são presenciais e a, restante, 40,0 % à distância) de Pós-Graduação Lato sensu em Meio 

Ambiente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus São João 

Evangelista. Esta disciplina foi oferecida no segundo semestre de 2014 e não possuiu pré-requisitos. Os 

discentes assistiram duas aulas presenciais (total de 9 horas e intercaladas por 15 dias) e submetidos à 

resolução de duas listas de exercícios, uma com 12 questões e outra com 7, sobre os seguintes assuntos: 

variáveis aleatórias discretas e contínuas; medidas de posição e dispersão; distribuição de frequência; noções 

de probabilidade e testes de hipóteses. Aos 29 dias após a primeira aula presencial aplicou-se uma atividade 

avaliativa (30 pontos) com duração de 3 horas. Esta foi constituída por 6 questões abertas + 1 extra no valor 

de 3 pontos. Os discentes foram divididos em quatro grupos: G1) com resolução das listas de 

exercício e notas iguais ou superiores a 18 pontos (17 discentes); G2); sem resolução das listas de 

exercício e notas iguais ou superiores a 18 pontos (1 discente); G3) com resolução das listas de 

exercício e notas inferiores a 18 pontos (2 discentes) e G4) sem resolução das listas de exercício e notas 

inferiores a 18 pontos (5 discentes). Os dados de contagem foram submetidos ao teste de independência Qui-

Quadrado a 5,0 % de significância (H0 = as notas são independentes de resolver as listas de exercício; 

H1 = inverso de H0). O valor do 𝜒2 observado (11,99) foi superior ao 𝜒2 tabelado (3,84). Observou-se efeito 

estatístico significativo (p < 0,05). Verificaram-se maiores notas pelos discentes contidos no grupo 1. A 

média daqueles que resolveram as listas de exercício foi de 21,86 pontos e os que não a fizeram, de 15,29 

pontos. Estes resultados possuem grande relevância pedagógica, pois demonstram que a aplicação de listas 

de exercício antecedendo atividades avaliativas permite, em alguns casos, melhorar o aprendizado e fixação 

do conteúdo apresentado em aulas presenciais de disciplinas de natureza estatística. Recomenda-se aos 

profissionais de educação que atuam em disciplinas desta natureza a disponibilização de listas de exercício 

como complemento de suas estratégias de ensino. Conclui-se que as notas obtidas pelos discentes analisados 

foram estatisticamente dependentes da resolução ou não das listas de exercícios. 
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Resumo: O ipê-mirim (Tecoma stans L. Juss. ex Kunth), pertencente à família Bignoniaceae, é uma espécie 

natural do México e sul dos Estados Unidos. É muito utilizada na ornamentação de vias urbanas, parques e 

jardins em razão da beleza exuberante de suas flores amarelas. O zinco é um micronutriente essencial para o 

desenvolvimento vegetal, atuando no alongamento celular e síntese de ácidos nucleicos e de fenóis. Deste 

modo, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes concentrações de Sulfato de Zinco (ZnSO4) na 

sobrevivência de estacas herbáceas de T. stans. Foram coletadas estacas no terço inferior da copa de três 

árvores provenientes da arborização do IFMG – campus São João Evangelista (IFMG/SJE). Estas árvores se 

encontravam sadias, livres do ataque de pragas e com médias de altura e diâmetro a 1,30 m de altura do solo 

de 3,25 m e 4,77 cm, respectivamente. As estacas foram coletadas no início da tarde (às 13 horas) em 19 de 

março de 2015, acondicionadas em bandeja com solução de NaClO a 3,0 % (v/v) e, depois, lavadas em água 

corrente. O comprimento aproximado das estacas foi de 10,0 cm, contendo um par de folhas com dois 

folíolos basais. O experimento foi realizado em casa de vegetação, com tela de malha para 50,0 % de 

sombra, do Viveiro de Mudas do IFMG/SJE. Utilizou-se delineamento experimental inteiramente 

casualizado com quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos por quatro concentrações de ZnSO4: 

T1) 0 g/1000L; T2) 25 g/1000L; T3) 50 g/1000L e T4) 100 g/1000L. A unidade experimental foi composta 

por 12 tubetes redondos de polipropileno com fundo aberto (8 estrias) preenchidos com substrato comercial 

(Maxfertil, densidade de 350 kg.m
-3

 e pH de 6,5 ± 0,5) a base de casca de pinus, serragem e vermiculita. Este 

substrato foi enriquecido com formulado de liberação controlada Osmocote® 15-9-12 (4,5 g.kg
-1

). A base 

das estacas foi imersa em solução com ZnSO4 por cinco segundos e posteriormente, enterradas no substrato 

em profundidade média de 1,0 cm. Foram realizadas quatro irrigações diárias de cinco minutos (vazão de 47 

L.h
-1

) através de mini aspersores distribuídos em barras fixas. Avaliou-se aos 27 dias após instalação do 

experimento a sobrevivência das estacas, ou seja, aquelas que ainda se mantiveram verdes. Realizou-se 

análise de variância a 5,0 % de significância. Os resultados expressos em porcentagem apresentaram uma 

distribuição normal e variâncias homogêneas. Não foi observado efeito estatístico em nível de tratamento 

(p = 0,6377). A sobrevivência das estacas não foi responsiva às aplicações de ZnSO4. Isto, provavelmente, 

pode ter sido consequência da concentração de auxina endógena na região de alongamento estar próximo ao 

ponto ótimo para o desenvolvimento vegetal. Salienta-se que o zinco é um nutriente que participa da síntese 

do triptofano, precursor do ácido indol-acético, regulador do crescimento radicular. Conclui-se que as 

concentrações de ZnSO4 estudadas não influenciaram a sobrevivência de estacas herbáceas de T. stans. 
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Resumo: A alimentação é um dos fatores mais importantes na produção, representando cerca de 75% dos 

custos totais de produção, o que torna extremamente importante o fornecimento de rações balanceadas, que 

atendam as exigências das aves nas suas diferentes fases de criação. Entretanto, o uso de alimentos 

alternativos nas rações tem sido uma preocupação constante dos nutricionistas, que visam sempre reduzir os 

custos da produção de aves comerciais, tornando essa atividade mais competitiva no mercado. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a inclusão da farinha de folhas de Neem Indiano Azadirachta indica, 

como alimento alternativo, na dieta de galinhas de postura na fase de produção, analisando a % de casca, % 

de gema, peso médio dos ovos, cor da gema, desempenho no ganho de peso, consumo de ração, conversão 

alimentar e viabilizar o menor custo da ração. O projeto foi realizado no setor de Avicultura do Instituto 

Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista. Foi utilizados 180 animais, sendo, 90 da linhagem 

Dekalb Brown e 90 da Dekalb White com 50 semanas de dias de idade, em fase de produção, com peso 

médio de 1,80 kg, sendo utilizados 5 tratamentos e 6 repetições com 6 animais em cada parcela, em um 

delineamento experimental inteiramente ao acaso. O tratamento (T1) é o controle utilizando uma ração 

referência formulada de acordo com as exigências nutricionais para galinhas de postura em fase de produção, 

sem adição da farinha da folha de Neem Indiano; o tratamento (T2), utilizando o método de substituição 

onde o alimento teste, substitui 0,5% da matéria seca da ração controle; o tratamento (T3) utilizando o 

alimento teste, substitui 1,0% do total da matéria seca da ração; o tratamento (T4) utilizando o alimento teste, 

substitui 1,5 % do total da matéria seca da ração e o tratamento (T5) utilizando o alimento teste, substitui 2,0 

% do total da matéria seca da ração. O experimento foi realizado durante 35 dias, onde os animais foram 

mantidos em gaiolas coletivas e receberam o manejo rotineiramente utilizado em granjas comerciais, 

recebendo água e alimento a vontade, foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado. 

As variáveis foram analisadas durante 5 ciclos de produção, com 7 dias cada, totalizando 35 dias 

experimentais. Foi constatado que o nível de inclusão de 0,5% de farinha de folha de neem indiano em ração 

de produção já interfere no consumo de ração, peso médio dos ovos, % de casca, % de gema, cor da gema. A 

conversão alimentar e o desempenho no ganho de peso decrescem com o incremento da farinha de folha de 

neem indiano desidratada ao sol em ração de galinha de postura comercial na fase de produção. A farinha de 

folha de neem indiano não foi capaz de aumentar o desempenho dos animais mesmo em pequenas inclusões 

nas rações, evidenciando assim a incapacidade do seu uso na alimentação das aves. O uso da farinha de folha 

de neem, em ração de galinha de postura, fica condicionado a mais estudos e pesquisas desta em relação à 

alimentação e desempenho das aves. 
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