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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

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 IV Seminário de Integração 

Acadêmica e a II Jornada de Extensão Acadêmica do IFMG-SJE entre os 

dias 24 a 29 de outubro de 2016. O Seminário foi uma proposta 

interdisciplinar com a participação das cinco 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. 

 

Comissão Organizadora IV SIA 
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Resumos expandidos das apresentações na modalidade de Pôster do 

III Seminário de Integração Acadêmica do IFMG-Campus São João 

Evangelista. 
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RESUMOS EXPANDIDOS 
POSTER 01 

 

A PRESENÇA DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS CURRÍCULOS DE MATEMÁTICA 

DO IFMG: CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA E FORMIGA 
 

Camila Tenório Freitas de Oliveira(1,*), Silvino Domingos Neto(1,**) e Danielli Ferreira Silva(2,**) 

 
1 Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, *shinenvy@yahoo.com.br 
2 Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, Formiga-MG 
** Orientador e co-orientadora do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da inclusão digital difundida na 

sociedade, gerou-se um movimento de 

universalização das Tecnologias Digitais (TD) nas 

escolas da Educação Básica com implementação de 

laboratórios de informática.  Neste contexto, as 

escolas se deparam com um “novo” aluno, que traz 

de sua vivência uma relação com tecnologias que 

modifica sua postura e a necessidade de aliá-la ao 

seu processo de ensino-aprendizagem. E como 

consequência é urgente a necessidade dos 

professores estarem preparados para atuar na 

mediação aluno-tecnologias-aprendizagem. 

Tradicionalmente, cabia ao professor (único 

detentor do saber) o papel de transmitir o 

conhecimento para o aluno (passivo no processo de 

ensino e aprendizagem) que apenas memorizava os 

conhecimentos. Diante da atual realidade, com 

esses “novos” alunos que têm chegado às escolas, 

é necessária a reconstrução do papel do professor, 

que passa de transmissor para mediador do 

conhecimento (MASETTO, 2012). Assim, 

Carneiro e Passos (2010) sugerem que “devem ser 

proporcionados aos professores em formação 

inicial ambientes de reflexão, avaliação e discussão 

sobre as dificuldades, os limites e as possibilidades 

do uso das TIC nas aulas de Matemática na 

Educação Básica” (Id., p.781). 

Desta forma, surgiram os seguintes 

questionamentos: “Como as disciplinas dos cursos 

de licenciatura em Matemática do IFMG têm 

contribuído para discussões sobre a utilização de 

TD no ensino de Matemática?  De que forma as TD 

estão inseridas nas metodologias de ensino na 

formação inicial?”. 

Nesse sentido, questionamos a ausência ou não 

de incentivo às TD, e ainda mais precisamente, a 

utilização de softwares educativos dentro e fora de 

sala de aula, e a relevância atribuída em disciplinas 

na formação inicial as quais possam discutir a 

fundo essa questão. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo 

principal investigar como tem sido abordada a 

inserção de softwares educativos no ensino de 

Matemática dentro dos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus 

São João Evangelista e Campus Formiga. 

Desta forma, este artigo trata de resultados 

parciais do projeto de iniciação científica intitulado 

de “Presença dos softwares educativos na 

Formação Inicial de Professores de Matemática do 

IFMG”. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa, de caráter qualitativo, tem 

se desenvolvido no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e conta com 

a participação de discentes e docentes dos cursos 

de Licenciatura em Matemática campus São João 

Evangelista e campus Formiga. 

A fim de verificarmos a relevância atribuída à 

utilização de softwares matemáticos na licenciatura 

e como que as disciplinas dos referidos cursos têm 

contribuído para discussões sobre a utilização de 

TD no ensino da Matemática, fizemos, 

inicialmente, uma análise documental dos PPC 

(Projeto Pedagógico do Curso) de todos os cursos 

do âmbito nacional de Licenciatura em Matemática 

que possuem nota máxima nos conceitos avaliados 

pelo MEC, assim como dos cursos de São João 

Evangelista e Formiga, sobre as disciplinas que 

contemplam discussões acerca das Tecnologias de 

Informação e Comunicação. E já aplicamos 

questionários online para os discentes 

regularmente matriculados dos dois cursos, com a 

finalidade de verificar se já tiveram, dentre as 

disciplinas ofertadas, discussões e/ou experiências 

com utilização de softwares matemáticos e se já 

tiveram contato com esse tipo de TD antes de 

ingressar no curso de licenciatura em Matemática. 

E, ainda, verificamos a opinião dos mesmos sobre 

as Tecnologias Digitais. 
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Na próxima fase da pesquisa, verificaremos de 

que forma as TD estão inseridas nas metodologias 

de ensino na formação inicial através da realização 

de entrevistas com os docentes e egressos dos 

cursos, com o intuito de averiguar a opinião dos 

mesmos em relação às TD. Durante a entrevista, 

utilizaremos um gravador digital para que, 

posteriormente, possamos analisar as respostas 

detalhadamente. 

Vale ressaltar que a gravação da entrevista será 

tratada confidencialmente, de modo que os dados 

serão utilizados, apenas, para fins dessa pesquisa. 

Posteriormente, para o tratamento de dados, 

faremos uma triangulação dos dados obtidos, 

procurando observar possíveis convergências e/ou 

divergências nos relatos entre discentes e docentes, 

juntamente com a proposta que consta nos 

documentos dos cursos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Realizamos uma análise documental a partir da 

legislação e dos Projetos Pedagógicos de cursos, a 

fim de detectar onde e como está sendo marcada a 

inserção das TD nos cursos de formação de 

professores de Matemática no país, para então 

situar o curso do IFMG/SJE neste contexto.  

Neste sentido, averiguamos primeiramente as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Matemática, que servem como orientação para 

melhorias e transformações na formação de cursos 

de bacharelado e de licenciatura, além de assegurar 

que os egressos dos cursos de Matemática tenham 

sido preparados adequadamente para uma carreira 

nessa área. O documento recomenda que 

 
desde o início do curso o licenciando deve adquirir 

familiaridade com o uso do computador como 

instrumento de trabalho, incentivando-se sua 

utilização para o ensino de matemática, em especial 

para a formulação e solução de problemas. É 

importante também a familiarização do licenciando, ao 

longo do curso, com outras tecnologias que possam 

contribuir para o ensino de Matemática. (BRASIL, 

2001, p.5). 

 

De acordo com Carneiro e Passos (2010), 

 
a utilização da tecnologia pelos professores em sua 

prática de sala de aula demanda mudanças nos cursos 

de formação inicial (...), uma delas refere-se aos novos 

currículos, com disciplinas que possibilitem 

discussões acerca das potencialidades e dos limites das 

TIC na educação (Id., p.780). 

 

Para análise dos PPC, nos inspiramos na 

pesquisa de mestrado de Lopes (2010), na qual a 

autora analisou a grade curricular e o programa de 

ensino de disciplinas dos 123 cursos de licenciatura 

presenciais de três universidades estaduais 

paulistas, no intuito de identificar conteúdos 

curriculares voltados ao ensino-aprendizagem de 

TD nos cursos de licenciatura que formam para a 

Educação Básica. 

Os resultados da pesquisa indicaram que as 

disciplinas nas quais foi verificada a presença das 

Tecnologias Digitais, se apresentam como: (1) 

conteúdo de ensino (conhecimentos sobre o 

computador); (2) recurso metodológico declarado 

pelo professor formador para uso nas aulas da 

disciplina; (3) conteúdo programático (caso das 

disciplinas de metodologia, prática ou 

instrumentação); (4) tema de discussão; (5) 

conteúdo desvinculado da área educacional. 

Nesta mesma abordagem, decidimos verificar 

onde e como as TD estão presentes nas disciplinas 

de cursos de Licenciatura em Matemática. Assim, 

realizamos uma análise documental nas matrizes de 

alguns cursos, nas quais utilizamos como critério 

de seleção os conceitos declarados pelo e-MEC, 

que de forma simplificada e transparente, informa 

as notas dos cursos superiores a partir dos seguintes 

indicadores: Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade), Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) e o Conceito de Curso (CC). Levando-se em 

consideração que cada um dos indicadores 

anteriores atribui notas de 1 a 5 para os cursos e que 

a maioria das instituições de ensino não possui 

notas CC, optamos por pesquisar os cursos de 

Licenciatura em Matemática das instituições 

públicas de ensino, que obtiveram, 

respectivamente, notas 5 e 5 no indicador CPC no 

ano de 2014. Deste modo, foram analisados (9) 

nove cursos superiores, aqui nomeados Curso de 

Licenciatura 1 (CL1), Curso de Licenciatura 2 

(CL2), e assim por diante. A análise foi feita a 

partir dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) 

mais recentes, adquiridos via internet por meio do 

site de cada instituição. Buscamos verificar, nas 

ementas, quais disciplinas faziam referência, de 

algum modo, às TD, seja no nome da disciplina ou 

no ementário. 

Dos nove cursos analisados, encontramos 59 

disciplinas que abordam direta ou indiretamente 

sobre TD, sendo 32 obrigatórias, 5 eletivas e 22 

optativas. Se pensarmos numa distribuição geral de 

disciplinas nos cursos, podemos perceber que 

existe um equilíbrio entre elas, tendo 54,2% 

obrigatórias e 45,8% eletivas ou optativas. No 

entanto, se analisarmos os cursos individualmente, 

essa distribuição deixa de ser igualitária, tendo em 

vista que dos nove cursos, em cinco a maioria das 

disciplinas são eletivas ou optativas, e somente o 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

6 

CL7 e o CL8 mantêm as disciplinas optativas 

equilibradas com as obrigatórias. 

Percebemos que o CL1 é o que mais possui 

disciplinas com tecnologias, apresentando um total 

de 14 disciplinas que abordam sobre a temática. 

Em contrapartida, o CL7 é o que menos apresenta 

tais disciplinas, trazendo apenas duas, portanto, 

entre o CL1 e o CL7, existe uma diferença de 12 

disciplinas, o que demonstra que a quantidade de 

disciplinas por curso é bem diversa. Nessa 

perspectiva, podemos inferir que, com exceção do 

CL1 e CL4, a maioria das disciplinas é de caráter 

optativo ou eletivo, ou seja, não são obrigatórias 

para o licenciando em Matemática. Desse modo, 

constatamos que os cursos, em sua maioria, não 

tratam as disciplinas que apresentam abordagem 

sobre TD com relevância, ficando essas em 

segundo plano. 

Ainda, de acordo com as ementas dos cursos, 

percebemos também que, no geral das disciplinas, 

a presença de tecnologias está mais superficial, 

sendo a maioria do tipo tecnologia como conteúdo, 

sendo disciplinas de computação, que abordam 

sobre hardware e software. Acreditamos que 

abordar sobre tais itens não garante que o futuro 

professor saiba usá-los para a prática docente, mas 

sim o incentivo através de discussões sobre o uso 

de tecnologias e práticas voltadas à Educação 

Básica. Assim, a questão da presença de TD nas 

disciplinas varia de acordo com a concepção do 

curso: em muitos cursos, ainda não é o foco a 

formação de professores de Matemática para o uso 

de tecnologias. 

Nesta mesma abordagem, ainda baseando-se 

nas categorias de Lopes (2010), situamos os cursos 

de licenciatura em Matemática do IFMG, Campus 

São João Evangelista e Campus Formiga. 

No que diz respeito ao curso de São João 

Evangelista, encontramos no PPC do curso, 17 

disciplinas, sendo a maioria de caráter obrigatório. 

Já no que diz respeito à classificação das 

disciplinas do curso quanto à forma que a 

tecnologia está presente, a maioria aborda práticas 

de aulas com o uso de tecnologias caracterizando 

como ensino de tecnologia para a atuação docente. 

No curso de Formiga, encontramos no PPC do 

curso, a mesma quantidade de disciplinas, no 

entanto, a maioria de natureza optativa. No que diz 

respeito à classificação das disciplinas do curso 

quanto à forma que a tecnologia está presente, a 

maioria aborda a tecnologia como conteúdo.  

 

 

Tabela 1. Análise das disciplinas quanto às TDs 

nos cursos de licenciatura em Matemática do 

IFMG 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise documental evidenciou onde e como 

estão presentes as TD em cursos de formação de 

professores de Matemática nos cursos do IFMG, 

Campus São João Evangelista e Campus Formiga. 

No entanto, não permite verificar como ocorre fora 

do plano documental e quais as concepções dos 

sujeitos envolvidos (licenciandos e formadores de 

professores).  

Desta forma, analisaremos posteriormente os 

questionários enviados aos licenciandos de ambos 

os cursos, assim como realizaremos entrevistas 

com os docentes de ambos os cursos e egressos dos 

cursos. 

Buscaremos, nesta pesquisa, contribuir para o 

campo de discussão sobre a importância da 

preparação na formação inicial para utilização de 

TD no ensino de Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é um dos quatro produtos 

agrícolas mais importantes do mundo, pois é um 

cereal que constitui a base da alimentação humana 

e animal (SILVA, 1995). No entanto, a cultura do 

milho mesmo sendo de grande importância para 

agricultura brasileira, está sofrendo grandes perdas 

ocasionadas, principalmente, por doenças e pragas 

na cultura, pelo déficit hídrico na planta, que vem 

ocorrendo pela irregularidade das chuvas e pela 

falta de informações a respeito de tecnologias 

disponíveis. 

A aplicação de silício, principalmente em 

gramíneas, além de reduzir inúmeras doenças de 

importância econômica (RODRIGUES et al., 

2011), tem proporcionado um grande aumento no 

grau de resistência das plantas ao ataque de pragas, 

devido à barreira física com a deposição de sílica 

nas células dos tecidos da epiderme através do 

aumento da espessura e da rigidez da parede celular 

(AGARIE et al., 1998a) ou por meio de barreira 

química pela produção de fenóis pelas plantas, 

(RODRIGUES et al., 2011). 

Sabendo que o silício mesmo não sendo 

considerado um elemento essencial para o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, possui 

grande importância na morfologia das plantas que 

irá auxiliá-la no seu desenvolvimento (FREITAS et 

al, 2011), com isso este trabalho teve como 

objetivo avaliar as características morfológicas de 

um híbrido de milho convencional à aplicação de 

diferentes doses de silício, através de silicatos de 

cálcio e magnésio aplicados ao solo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em uma área 

experimental em condições de casa de vegetação 

com ambiente controlado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

Campus São João Evangelista. O município 

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

45′ 35″ oeste. O clima nessa região é caracterizado 

por Cwa – Clima temperado chuvoso 

(mesotérmico) com inverno seco e verão chuvoso 

e quente (KÖPPEN, 2010). A temperatura média 

máxima anual é de 26 °C, a média anual é de 20 °C 

e a temperatura média mínima é de 15º C. A 

precipitação pluviométrica média anual é de 1180 

mm e a altitude média é de 692 m (SILVA, 2013). 

Este estudo foi realizado com um híbrido de 

milho convencional (2b587). O experimento 

constituiu-se de 5 tratamentos, com 5 repetições em 

cada, sendo estes tratamentos, 100, 200, 300, 400, 

500 Kg de silício por hectare na forma de silicato 

de cálcio e magnésio aplicados ao solo e a 

testemunha que não recebeu nenhuma adubação de 

silício. 

O solo coletado foi um solo de barranco com 

características de Latossolo vermelho distrófico 

que foi utilizado para o plantio do milho. Após a 

coleta, foi retirada uma amostra do solo para o 

processo de análise no laboratório de solos do 

IFMG. Posteriormente o solo coletado foi dividido 

e mensurado para receber a aplicação das dosagens 

de silício de cada tratamento. Após a aplicação das 

dosagens este solo foi umedecido e com isso 

permaneceu incubando por um período de 

aproximadamente 60 dias. Após este período o solo 

foi transferido para os vasos com volume de 25 

litros e em seguida foi realizado o plantio das 

sementes (3 sementes/vaso). 

As adubações foram realizadas de acordo com 

as necessidades de nutrientes interpretadas de 

acordo com a análise do solo, sendo que as 

recomendações foram baseadas no livro 5ª 

aproximação.  

Foram avaliados o crescimento e 

desenvolvimento das plantas de milho nas 

diferentes dosagens através da medição da altura da 

planta que foi realizada da base da planta até a folha 

+1; medição do diâmetro do colo do colmo das 

plantas, valor este referente a região acima das 

raízes adventícias; contagem do número de folhas 

por planta; medição da altura de inserção da 

primeira espiga; medição do comprimento e da 

largura da terceira folha; medição do comprimento 

e do diâmetro do entrenó da folha bandeira e a 

contagem do número de espigas por planta. Estas 

medições foram realizadas após o florescimento. 
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Os dados foram submetidos a análise de 

variância. Quando constatada significância, 

empregou-se o teste Duncan, a 5% de 

probabilidade, para comparação entre as médias 

das aplicadas de silício. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que não houve diferença 

significativa do diâmetro do colmo (DC) entre os 

tratamentos do híbrido convencional (2B587) 

(tabela 1), demonstrando que as diferentes doses de 

silício não influenciaram neste parâmetro. O 

mesmo foi observado por FREITAS et al (2011), 

no qual verificaram que diâmetro de colmos não foi 

alterado, em função da aplicação de doses de Si, em 

todas as épocas.  

A altura da planta e a altura de inserção da 

primeira espiga também não foram influenciadas 

pelas doses silícios no híbrido convencional 

(2B587) (tabela 1). Sendo que FREITAS et al 

(2011) também observou que a altura de plantas de 

milho não foi influenciada por diferentes doses de 

Si, nem por diferentes épocas de aplicação e a que 

a altura de inserção da primeira espiga também não 

foi influenciada pela aplicação de Si. No entanto 

PEREIRA JÚNIOR et al (2010) encontraram 

resultados satisfatórios, avaliando doses de silício 

nas características altura das plantas, altura de 

inserção do primeiro legume em soja, verificando 

que, com aumento das doses observou-se aumentos 

significativo nestas características. 

As demais características avaliadas no 

experimento como número de folhas (NF); 

Comprimento da terceira folha (CF); Largura da 

terceira folha (LF); Comprimento do entrenó da 

folha bandeira (CE) e Número de espigas (NE) 

também não foram influenciados pelas diferentes 

dosagens de Si aplicados através de silicato de 

cálcio e magnésio. Já no estudo realizado por 

PEREIRA JÚNIOR et al (2010) verificaram em 

soja que o número de legumes por planta, 

importante componente da produtividade da soja, 

foi aumentado significativamente com a aplicação 

de 200 kg ha-1 de silicato. 

O diâmetro do entrenó demonstrou-se ser 

influenciado pelas aplicações de diferentes 

dosagens de silício, no qual a testemunha, ou seja, 

o tratamento que não recebeu aplicação de silício 

apresentou maiores diâmetros no entrenó, não 

diferindo do tratamento com aplicação de 300 

Kg.ha-1 de Si, no entanto este último não diferiu das 

demais doses. 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Diâmetro do colmo (DC); número de 

folhas (NF); Altura de inserção da primeira espiga 

(AI); Altura da planta (AP) em plantas de milho de 

um híbrido convencional em função das diferentes 

doses Si aplicados através de silicato de cálcio e 

magnésio via solo 

HÍBRIDO CONVENCIONAL DE MILHO 

(2B587) 

Doses 

(Si) 

Kg.ha-1 

DC(cm) NF AI(m) AP(m) 

0 2,322 13,2 1,04 2,35 

100 1,767 13,4 1,02 2,33 

200 2,030 13,0 1,11 2,23 

300 2,292 13,4 1,15 2,41 

400 1,978 13,6 1,11 2,26 

500 1,948 12,4 1,13 2,26 

Teste F n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s. = não significativo.  

 

Tabela 2. Comprimento da terceira folha (CF); 

Largura da terceira folha (LF); Comprimento do 

entrenó da folha bandeira (CE); Diâmetro do 

entrenó (DE); Número de espigas (NE) em plantas 

de milho de um híbrido convencional em função 

das diferentes doses Si aplicados através de silicato 

de cálcio e magnésio via solo 

VARIEDADE CONVENCIONAL DE 

MILHO (2B587) 

Doses 

(Si) 

Kg.ha-1 

CF 

(cm) 

LF 

(cm) 

CE 

(cm) 

DE 

(cm)(1) 
NE 

0 73,8 7,5 12,70 0,574 a 1,2 

100 65,6 7,2 12,48 0,445 b 1,0 

200 66,8 7,5 12,16 0,446 b 1,6 

300 71,2 7,9 12,16 0,501 ab 1,2 

400 61,8 6,9 12,00 0,429 b 1,4 

500 55,9 7,6 12,56 0,428 b 1,2 

Teste F n.s. n.s. n.s.  n.s. 
n.s. = não significativo. (1) Médias seguidas de letras iguais não 

diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 

 

Segundo DEREN (2001) a aplicação de Si 

normalmente estimula várias ações na planta, tais 

como: maior rigidez estrutural dos tecidos, por 

aumento da resistência mecânica das células; 

folhas mais eretas e diminuição do 

autossombreamento, mas nenhum fator direto que 

evidencie maior crescimento efetivo da planta. 

CONCLUSÕES 

A aplicação via solo de silicato de cálcio e 

magnésio como fontes de Si não influenciou nas 

características morfológicas de plantas de milho 

Híbrido Simples Precoce 2B587. 
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Apenas a característica Diâmetro do entrenó foi 

influenciada pelas aplicações das diferentes 

dosagens de Si. 
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INTRODUÇÃO 

O café é produzido em mais de 50 países em 

desenvolvimento entre os trópicos de Câncer e 

Capricórnio, em quatro continentes. São vários os 

países produtores, dentre os quais o Brasil é 

responsável por, aproximadamente, 33% da 

produção mundial total (Vilela e Rufino, 2010). 

A cafeicultura faz parte da história territorial e 

socioeconômica do Brasil. Os principais estados 

produtores de café no Brasil, em ordem decrescente 

são: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, 

Paraná, Bahia e Rondônia. A liderança do Estado 

de Minas Gerais na cafeicultura se efetivou a partir 

da década de 1970, superando os principais estados 

produtores, na época, Paraná e São Paulo (VALE 

et al.,2014). 

Segundo Rufino (2014), a produção de café do 

estado de Minas Gerais, adapta-se a diferentes 

características edafoclimáticas e está localizada em 

vasta extensão territorial que, para diversas 

finalidades estatísticas, analíticas e publicitárias, é 

dividida em quatro grandes regiões produtoras, a 

saber: Matas de Minas, Sul de Minas, Cerrado 

Mineiro e Chapada de Minas.  

Em destaque na região da chapada de Minas 

tem-se a cidade de Capelinha como o pólo de 

produção de café da chapada, onde, segundo dados 

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Minas Gerais –Emater-MG, a 

espécie cultivada é a Arábica, apresentando área 

em produção de 5.200 ha, produtividade média nas 

últimas 10 safras de 22 sacas (sc) de 60Kg/ha. 

Segundo Rufino (2014), mais de 26% das 

propriedades da Chapada de Minas geram águas 

residuárias em seu processo produtivo e apenas 4% 

fazem algum processo de tratamento antes de 

devolvê-la ao meio ambiente, sendo que os demais, 

em sua grande maioria, jogam a água residuária em 

valas ou a utilizam na fertirrigação da própria 

lavoura cafeeira. 

Esse autor ainda ressalta que quanto maior o 

estrato de área, mais frequente é o uso da água no 

processo de produção, sendo esse índice muito 

pequeno nas pequenas propriedades (2%), 45% nas 

médias propriedades e quase 80% nas grandes 

propriedades. 

Todo o desenvolvimento da cafeicultura 

ocorreu, e ainda ocorre, à custa de um dano 

ambiental imensurável, daí a importância de 

discutir sobre a perspectiva ambiental dos 

cafeicultores bem como avaliar a regularização 

ambiental das propriedades, pois boa parte dessas 

propriedades de produção de café situa-se em um 

relevo montanhoso, em locais repletos de 

nascentes. 

Pesquisas que visam estudar a percepção 

ambiental para o planejamento do ambiente foi 

ressaltada na proposição da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO): “uma das dificuldades para a 

proteção dos ecossistemas naturais está na 

existência de diferenças nas percepções dos valores 

e da importância dos mesmos entre os indivíduos 

de culturas diferentes ou de grupos sócio-

econômicos que desempenham funções distintas, 

no plano social, nesses ambientes” (MAROTI e 

SANTOS, 1998, Apud PRUDENTE JUNIOR et 

al., 2013). 

Pesquisas que tratam da relação homem-

ambiente e do gerenciamento de ecossistemas 

devem incluir estudos da investigação da 

percepção dos grupos sociais envolvidos, pois 

contribui com a utilização mais racional dos 

recursos do meio ambiente e pode mostrar se é 

necessário ou não trabalhos voltados para melhorar 

a percepção de uma comunidade. 

O estudo da percepção ambiental permite uma 

melhor compreensão da dinâmica entre o homem e 

o ambiente, considerando suas expectativas, 

satisfações, insatisfações e condutas. 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho é 

realizar estudos sobre a percepção dos produtores 

rurais de café da microrregião de Capelinha quanto 

aos aspectos ambientais e regularização ambiental 

envolvidos na atividade cafeeira. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa que está sendo desenvolvida é do 

tipo descritiva onde fatos estão sendo observados, 

registrados, analisados, classificados e 

interpretados com uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados (questionário e observação 

sistemática) (CHAGAS, 2000). 

O projeto está sendo desenvolvido nas 

propriedades rurais da cidade de Capelinha, Minas 

gerais (Latitude: 17º 41' 29" S, Longitude: 42º 30' 

57" W e Altitude: 948m).  

Foi feito um primeiro contato com esses 

produtores explicando a pesquisa a fim de obter a 

participação dos mesmos. 

Esse primeiro contato é importante na pesquisa 

descritiva, uma vez que para desenvolver o 

questionário faz-se necessário um conhecimento 

prévio sobre o assunto abordado e assim definir 

perguntas e sequências que sejam lógicas para o 

entrevistado e para o pesquisador. 

Foram selecionadas 7 propriedades que 

desenvolvam a cafeicultura como foco principal. 

Após seleção das propriedades, foi 

confeccionado o questionário a ser aplicado, este 

contendo 24 perguntas sendo de caráter 

quantitativo e qualitativo, para levantamento de 

informações gerais quanto à percepção dos 

produtores rurais de café aos aspectos ambientais 

envolvidos na produção e regularização ambiental 

das propriedades. Tais aspectos que foram 

abordados: 

-Manejo da irrigação; 

-Uso de fertilizantes e pesticidas; 

-Propriedades que possuem Reserva legal e 

Área de Proteção Permanente; 

-Uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI); 

-Quantidade de cafeicultores que possuem 

depósitos específicos para adubo e combustível; 

-Forma e local onde são despejados os óleos 

descartados de tratores; 

-Se utilizar os processos de lavagem e 

descascamento/despolpamento do café, volume de 

água gasto diariamente com o 

descascamento/Despolpamento de café; 

Destinação das águas residuárias liberadas do 

lavador; 

-Conhecimento quanto à legislação ambiental 

vigente referente ao porte, potencial poluidor e 

documentação necessária para amparo legal de 

suas atividades. 

Depois de aplicados, os dados dos questionários 

foram tabulados em tabelas dinâmicas e analisados 

quantitativamente e qualitativamente. Para dados 

numéricos foram usadas análises de média, 

variância e erro padrão. Para variáveis dicotômicas 

(Sim/Não) foram usadas análises de proporção e 

variância da proporção. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando variáveis dicotômicas obtidas com 

aplicação dos questionários é possível observar no 

gráfico 1 que 75 % dos produtores já realizaram 

cursos de capacitação sobre educação ambiental 

em cafeicultura, o que demonstra o interesse dos 

produtores em conhecer sobre regularização 

ambiental da propriedade. Evidenciando a 

crescente valorização do meio ambiente pela 

natureza. 

Hoje em dia, os meios de comunicação têm 

noticiado com frequência diversos danos 

ambientais e suas consequências a população, isso 

pode estar engessada na população a consciência 

da necessidade de preservação ambiental.  

 

 
Gráfico 1. Porcentagem de produtores que já 

realizaram cursos de capacitação ambiental em 

cafeicultura. 

 

No entanto, mesmo esses produtores buscando 

a capacitação, ao perguntar se há conhecimento 

sobre o porte e potencial poluidor da propriedade, 

apenas 25% sabe à que se refere. O conhecimento 

da legislação sobre porte e potencial poluidor é de 

suma importância para desenvolvimento da 

atividade, pois é de acordo com essa classificação 

que a propriedade vai ser licenciada ou dispensada 

de licença ambiental, autorizando assim seu 

funcionamento. 

 

 

 

75%

25%

Quantidade de produtores que  

realizou curso de capacitação

sim

não
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Gráfico 2. Porcentagem de produtores que 

conhecem a legislação sobre porte e potencial 

poluidor da propriedade. 

 

Segundo OLIVEIRA e WOLSKI (2012) 

Reserva Legal na propriedade é muito importante, 

pois, diminui a quantidade de pragas na plantação, 

aumenta o número de polinizadores, garante abrigo 

e alimento para diversos animais que deixam de 

invadir as lavouras para se alimentar, evita a erosão 

do solo, além de proteger rios, nascentes e as águas 

que correm no interior do solo. 

Com essa pesquisa é possível observar que os 

produtores estão atentos a ter uma reserva legal na 

propriedade, pois todos os entrevistados possuem a 

mesma. E ainda os mesmos utilizam práticas de 

conservação do solo e da água em suas 

propriedades. 

CONCLUSÕES 

Os produtores buscam se capacitar para melhor 

conhecer sobre educação ambiental na cafeicultura. 

Ainda poucos conhecem sobre a legislação que 

classifica porte e potencial poluidor da 

propriedade. 

Todos os produtores possuem Reserva Legal e 

fazem conservação da água e do solo em suas 

propriedades. 
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INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista (IFMG-SJE) possui, no seu conjunto 

de cursos, o Curso Técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática (CTMSI). 

Nesse curso, umas das componentes 

curriculares consideradas mais desafiadoras é a 

disciplina de Introdução à Programação. Tal 

disciplina é realizada parcialmente em salas de aula 

e parcialmente nos laboratórios de programação, 

onde os conceitos são aplicados na prática com os 

estudantes. 

A intercalação da teoria e da prática é muito 

importante para o aprendizado. Segundo Freire 

(2011), o processo de ensino-aprendizagem deve 

ser construído sobre um relacionamento íntimo 

entre a teoria e a prática, para que os aprendizes 

possam compreender e reter um conhecimento 

mais completo sobre o objeto estudado. 

Porém, mesmo com essa intercalação entre a 

teoria e a prática, é perceptível o baixo interesse 

dos docentes pela disciplina, resultando em sérias 

dificuldades de aprendizado e, consequentemente, 

em resultados pouco satisfatórios. 

Em se tratando de programação de 

computadores especificamente, Fontes e Silva 

(2008) dizem que isso pode acontecer quando o 

estudante aprende uma linguagem por ela mesma, 

sem relação com o seu contexto, o que gera 

monotonia e ineficácia para com o aprendizado.  

Diante da situação, este documento apresenta a 

exploração de um meio alternativo para aumentar 

o interesse dos estudantes, buscando potencializar 

um aprendizado mais efetivo. 

Bini e Koscianski (2009) indicam que a 

literatura apresenta diversas formas de exploração 

do referido problema, e que as mais viáveis são 

aquelas que estimulam os estudantes as resolverem 

problemas intimamente ligados ao seu contexto e, 

além disso, que usem mais aspectos lúdicos e 

menos carga sintática. 

Assim, foi necessário repensar o modo como as 

aulas de Introdução à Programação vinham 

acontecendo. Decidiu-se incorporar a estas aulas 

algum mecanismo que pudesse despertar o 

interesse dos estudantes, criando possibilidades 

para uma integração mais íntima com o seu 

contexto e utilizando instrumentos mais lúdicos. 

A ementa da disciplina prevê a utilização de 

uma linguagem de programação, mas deixa em 

aberto qual linguagem deve ser utilizada. A 

disciplina começou utilizando a linguagem C/C++ 

(CPLUSPLUS, 2016), mas houve pouco interesse 

por parte dos estudantes, ainda que tenham 

cumprindo regularmente as atividades propostas.  

Isso ocorreu principalmente porque a disciplina 

é introdutória e, com isso, não foi possível construir 

sistemas realmente utilizáveis. Os programas 

construídos, geralmente interfaces básicas de linha 

de comando, estão muito distantes da realidade dos 

estudantes atuais, já habituados a utilizar diversos 

tipos de programas em computadores e dispositivos 

móveis. 

Neste sentido, resolveu-se incorporar a 

plataforma Processing às aulas de Introdução à 

Programação e avaliar os impactos de sua 

utilização para as turmas de terceiro ano do CTMSI 

do IFMG-SJE.  

O Processing é um ambiente e uma linguagem 

de programação voltada ao contexto de artes 

visuais. Com ele, mesmo com a programação 

introdutória, é possível obter programas mais 

utilizáveis, com isso, mais expressivos para os 

estudantes (FRY; REAS, 2016). 

Souza (2015), por exemplo, explorou o 

Processing como instrumento de apoio ao ensino 

de matemática em uma escola de ensino médio, 

com uma abordagem voltada para estudantes de 

baixo rendimento. Os estudantes puderam 

experimentar um trabalho mais cooperativo, onde 

o erro é natural e há realimentação imediata, o que 

contribuiu para a apropriação dos conceitos e 

melhora significativa no rendimento. 
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As ações desenvolvidas tiveram como objetivo 

despertar o interesse dos estudantes para o 

aprendizado da disciplina de Introdução à 

Programação, buscando promover um aprendizado 

mais efetivo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é de cunho explorativo, baseado 

em experiências relatadas na literatura, com 

destaque para Bini e Koscianski (2008) e Souza 

(2015), aplicando-as ao contexto local. 

Bini e Koscianski (2008) consideram que, 

muitas vezes, o ensino de programação fica muito 

centrado no ensino de uma linguagem e deixa de 

estimular os estudantes a tomarem a iniciativa de 

resolverem problemas com criatividade. 

Explorando esta temática, utilizaram a ferramenta 

SCRATCH, na qual os programas são construídos 

de maneira visual sem a digitação de código. O 

trabalho indica a importância de priorizar 

ferramentas mais apropriadas pedagogicamente, 

junto com metodologias que motivem os 

estudantes a resolverem problemas, o que pode 

contribuir para sua aprendizagem e formação.  

O trabalho de Souza (2015), como já 

mencionado, utilizou a ferramenta Processing para 

o ensino de matemática, obtendo resultados 

significativos no aprendizado dos estudantes.  

O presente trabalho possui características 

semelhantes aos trabalhos relacionados 

apresentados, destacando-se o fato de explorar 

instrumentos lúdicos para aumentar o interesse dos 

estudantes com o conteúdo, a utilização da 

ferramenta Processing, a mesma utilizada por 

Souza (2015) e, além disso, a busca por uma 

aproximação dos conteúdos das disciplinas com a 

realidade dos estudantes. 

Por outro lado, ele se distingue dos referidos 

trabalhos, principalmente, por partir do 

pressuposto que os estudantes já possuem 

conhecimento prévio, mesmo que básico, dos 

aspectos fundamentais da programação de 

computadores, uma vez que eles já cursaram 

aproximadamente 60% da disciplina. Além disso, 

busca promover a aproximação do conteúdo com a 

realidade dos estudantes através da criação de 

jogos utilizáveis em computadores, celulares e/ou 

smartphones, não somente no primeiro tipo.  

O conjunto amostral deste projeto é composto 

pelas duas turmas de terceiro ano do CTMSI 

ofertado pelo IFMG-SJE, matriculadas na 

disciplina de Introdução à Programação no ano de 

2016. São cinquenta e três estudantes no total, 

considerando-se as duas turmas. 

O projeto é composto pelas seguintes etapas: 

a) separação dos conteúdos: seleção, dentre os 

recursos disponíveis na plataforma, quais 

seriam aplicados nas aulas, considerando, 

principalmente, os elementos previstos na 

ementa e no plano de unidade da disciplina e o 

nível técnico das turmas; 

b) elaboração das aulas práticas: seleção dos 

exemplos, considerando a evolução gradual do 

nível de domínio dos estudantes sobre a 

ferramenta; 

c) apresentação e exploração inicial da ferramenta: 

apresentação da interface dos software, a 

divisão do seu layout, os principais itens do 

menu e duas funcionalidades, os principais 

ícones e suas funcionalidades; 

d) apresentação e exploração dos princípios da 

programação em Processing: apresentação dos 

principais recursos da linguagem, fazendo a 

equivalência com os conceitos e com a 

linguagem previamente trabalhada na 

disciplina;  

e) execução das aulas práticas: proposta e 

exploração dos práticas previstas; 

f) análise dos resultados: verificação e discussão 

sobre os artefatos construídos e sobre a 

contribuição da utilização do Processing na 

motivação e aprendizagem dos estudantes. 

O projeto foi desenvolvido nos laboratórios de 

Informática do IFMG-SJE, os mesmos utilizados 

para as aulas da disciplina. Nestes laboratórios, 

cada estudante tem acesso a uma máquina com 

sistema operacional Windows 7 e os pacotes de 

softwares diversos definidos pelo setor de 

Tecnologia da Informação (TI), em conjunto com 

os professores e coordenações de curso. 

A ferramenta específica selecionada, o 

Processing, é uma linguagem e um ambiente de 

programação criado em 2001 com o objetivo de 

promover o aprendizado de programação no 

contexto das artes visuais. Iniciado por Ben Fry e 

Casey Reas, na época, estudantes de pós-graduação 

no MIT Media Lab, a ferramenta tem sido muito 

utilizada para a aprendizagem e prototipagem, 

criação de jogos e visualização de dados (FRY; 

REAS, 2016). 

O Processing não faz parte do pacote de 

softwares instalados nos laboratórios, isso porque 

o planejamento inicial previu a utilização de outras 

tecnologias, a saber, a linguagem de programação 

C/C++, com suas ferramentas específicas, para o 

ensino de programação. 

Com isso, foi necessário baixar a ferramenta e 

distribui-las aos estudantes. No seu site oficial, o 

software pode ser baixado na forma de um arquivo 

compactado. Após o download, basta 
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descompactar a ferramenta e executá-la, 

dispensando procedimentos de instalação. 

A ferramenta foi distribuída aos estudantes via 

rede de computadores da escola; eles foram 

orientados a descompactar o arquivo e executá-lo. 

Em seguida, foi apresentada a tela da ferramenta e 

os recursos principais acessíveis através da página 

principal. A interface da ferramenta pode ser 

observada na Figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1. Interface do Processing. 

 

Após a apresentação da ferramenta, foram 

apresentados os princípios básicos da programação 

em Processing. A forma padrão de programação é 

baseada na linguagem chamada Java, mas isso foi 

assimilado com facilidade pelos estudantes em 

virtude de sua forte semelhança com a linguagem 

já trabalhado na disciplina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o primeiro contato com a ferramenta, a 

turma foi incentivada a construir, com a ajuda do 

professor, e de maneira gradual durante as aulas, 

alguns exemplos, começando pelos mais simples 

até os mais complexos.  

As Figuras 2 e 3 apresentam o primeiro exemplo 

construído em conjunto com estudantes. Na tela 

foram desenhadas, utilizando-se a codificação 

própria da ferramenta, elementos geometricamente 

simples que, posteriormente, foram animados para 

se tornar jogáveis. O retângulo próximo ao centro 

da tela se move repetidamente da direita para 

esquerda, como um obstáculo que precisa ser 

superado. 

 

 
Figura 2. Primeiro exemplo: jogo em execução. 

 

 
Figura 3. Primeiro exemplo: jogo parado. 

 

Foram codificados, também, comandos para 

que determinadas animações acontecessem de 

maneira sincronizada com eventos do mouse e 

teclado. O círculo, por exemplo, se move para cima 

e para baixo após o clique do mouse, simulando um 

pulo. Dessa forma, o programa já estava apto a se 

comportar como um jogo no qual o personagem 

precisaria pular obstáculos. 

Por fim, foram acrescentados comandos para 

controlar o impacto do círculo com o retângulo, 

contabilizar e apresentar a pontuação obtida e, além 
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disso, paralisar o movimento dos objetos e 

possibilitar o reinício do jogo após o final. 

Logo no início, os estudantes demostraram 

bastante interesse pela ferramenta, principalmente 

ao verem o resultado de suas codificações e ao 

poderem utilizar o programa construído por eles. 

Em seguida, foi construído com os estudantes 

outro exemplo, adicionando-se um pouco mais de 

complexidade, conforme ilustrado na Figura 4. 

Este exemplo explora formas geométricas mais 

elaboradas para a construção do cenário, do 

personagem e dos obstáculos.  

Assim como o primeiro exemplo, o segundo 

também foi construído pelo professor, juntamente 

com os estudantes. 

O resultado, por ter se mostrado mais elaborado 

que o primeiro, deixou os estudantes empolgados 

com a ferramenta, sobretudo quando o professor 

apresentou o exemplo funcionando em seu 

smartphone. Tal fato provocou certa euforia nos 

estudantes e muitos questionamentos de como isso 

era feito. Foi um ponto muito importante para 

instigar a curiosidade das turmas. 
 

 
Figura 4. Segundo exemplo: jogo em execução. 

 

Como o projeto ainda está em andamento, 

algumas etapas ainda serão realizadas. Na 

sequência, os estudantes serão incentivados a 

pensar em um jogo simples e construí-lo, buscando 

o mínimo possível de intervenção do professor, 

mesmo este estando presente para sanar as dúvidas 

e dificuldades. 

Os trabalhos dos estudantes serão apresentados 

durante a “Feira de Ciência e Tecnologia” da 

“Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016” 

e, também, serão publicados no Google Play para 

download, afim de que os estudantes o indiquem às 

pessoas do seu círculo de convivência. 

Com isso, espera-se aumentar o envolvimento e 

o interesse dos estudantes e promover um 

aprendizado mais eficaz, como já se tem observado 

nas etapas do projeto já concluídas. 

CONCLUSÕES 

Este projeto apresenta uma proposta de 

exploração de tecnologias alternativas como forma 

de despertar o interesse dos estudantes na 

disciplina de Introdução à Programação. 

Os resultados parciais, obtidos via observação 

durantes as aulas de laboratório, demostram 

significativa melhora do interesse dos estudantes 

pela disciplina. Obter um programa utilizável, que 

pode inclusive ser instalado no celular e levado 

consigo, tem provocado nos estudantes a vontade 

de aprender mais sobre a programação, o que 

reflete em melhora no aprendizado. 

Resultados mais precisos poderão ser obtidos ao 

final do projeto, quando uma análise mais completa 

poderá ser realizada. 
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INTRODUÇÃO 

No meio rural, a água geralmente é utilizada 

para consumo próprio, dessedentacão animal, 

irrigação e nos outros sistemas de produção sendo 

assim, obtida de nascentes ou de poços artesianos 

que na maioria das vezes estão contaminados. Os 

mesmos locais de coleta, na maioria das vezes, 

estão contaminados por algum agente, seja 

patógeno, coliformes, ou até mesmo pelo uso 

indiscriminado de produtos tóxicos que por 

infiltração ou escoamento podem contaminar os 

cursos d´água. 

De acordo com Leal (2012), águas de nascentes, 

minas, e poços podem ser facilmente 

contaminados, devido à falta de proteção adequada 

no local do afloramento ou em suas proximidades. 

Diante disso surge a necessidade de tratamento 

desta água, abrindo espaço para a utilização da 

homeopatia agrícola, que surge forte nesse 

contexto como uma forma simples, sem grandes 

custos, e sem causar prejuízos ao meio ambiente, 

de se tratar sistemas como o aquático (MEYER, 

1994). Segundo Cupertino (2008), os princípios da 

homeopatia são coerentes com as bases 

epistemológicas que norteiam o desenvolvimento 

rural sustentável, sendo apontada como ferramenta 

à agroecologia. Sendo então aplicada à 

agropecuária, pode elevar a qualidade de vida da 

população e a conservação do meio ambiente 

(ESPINOSA, 2014). 

Em muitos casos, estas águas são a única opção 

das famílias agrícolas o consumo ou uso na 

agricultura e criação animal. Estas águas 

apresentam elevados valores de condutividade 

elétrica indicando a presença de resíduos em 

solução, além de valores relevantes coliformes e 

turbidez (ARAUJO et al, 2013). 

A utilização de ultradiluições homeopáticas a 

base de microrganismo do solo e solução de 

hipoclorito, tem se mostrado eficiente quando 

relacionada a coliformes fecais, por exemplo 

(MEYER, 1994). Os princípios da homeopatia se 

aplicam a qualquer nível de complexidade, 

buscando agregar o respeito ao meio ambiente e a 

preocupação com o ser humano em se considerar 

que o saneamento básico também é medido 

essencial a vida das famílias rurais, garantindo a 

integridade do meio e fornecendo a melhoria das 

condições básicas que são previstas por lei a todos 

os cidadãos (ARRUDA et al., 2005). 

Portanto, o objetivo do trabalho foi verificar a 

eficiência do uso de ultradiluições homeopáticas a 

base de microrganismo do solo e solução de 

hipoclorito de sódio em diferentes concentrações 

no tratamento da água da lagoa do Instituto Federal 

de Mina Gerais – Campus São João Evangelista. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Campus São João 

Evangelista do Instituto federal de Minas Gerais, 

em três partes, captura e produção dos 

microrganismos eficientes (EM), análises da água 

do lago e aplicação do tratamento. 

Para coleta do EM foi utilizado 700g de arroz 

branco cozido sem óleo e tempero, o qual foi 

disposto em um recipiente de plástico e colocado 

na borda de uma mata fechada, no próprio campus 

e devidamente protegido, sendo retirado após 10 

dias (Caderno, 2009). Para produção do EM os 

microrganismos fora misturado a água destilada e 

melaço de cana-de-açúcar e, posteriormente 

filtrado para obtenção do EM propriamente dito.  

Em seguimento, foram coletadas 11 amostras da 

lagoa em 11 diferentes datas sucessivas, com 4 L 

cada amostra, volume utilizado em todos 

tratamentos, e levadas ao Laboratório de Águas do 

Instituto para análise de coliformes. Já as análises 

de turbidez e pH foram realizadas na Copasa do 

município. Após a avaliação dos dados gerados, 

iniciou-se a fase dos tratamentos. 

A princípio houve um ensaio para determinar as 

mais eficientes doses dos tratamentos. Nesta fase 

as amostras coletadas foram divididas em 5 
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tratamentos com 5 repetições cada, sendo 

utilizados recipientes de vidro devidamente 

esterilizados com capacidade para 5000ml: 

Primeiro (T1) - cinco gotas de E.M em diluição 

CH3; Segundo (T2) - 5 gotas de E.M em diluição 

CH6; Terceiro (T3) - 2 homeopatias, sendo cinco 

gotas de E.M em diluição CH6 e 5 gotas de solução 

de hipoclorito em diluição CH6; Quarto (T4) - 5 

gotas de água destilada; Quinto (T5) – nosódio da 

própria água que foi coletada, em diluição CH6 

Após os ensaios ficou-se determinado 3 

tratamentos com 11 repetições, buscando ser 

simples e eficiente, divididos desta forma: 

Tratamento 1 (T1) – aplicação de 13 gotas da 

diluição de cloro em CH6 nas amostras; 

Tratamento 2 (T2) – aplicação de doze gotas da 

diluição de EM em CH6 nas amostras; Tratamento 

3 (T3) - nosódio da própria água que foi coletada 

em diluição CH6. 

No período de uma semana, todas amostras 

receberam tratamento diariamente. Ao termino do 

período foram avaliadas as amostras em relação a 

turbidez da água, coliformes e pH. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas por meio do teste Tukey a 5% de 

probabilidade. As análises foram realizadas com 

auxílio do Sistema de Análise de Variância 

(SISVAR). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se efeito significativo dos 

tratamentos com ultradiluições homeopáticas de 

cloro em CH13 (cloro 2%) e EM em CH12 para o 

parâmetro coliformes fecais, já para os parâmetros 

turbidez e pH, não houve efeito significativo. 

O tratamento sem adição de ultradiluições 

apresentou os maiores índices de pH, turbidez e 

coliformes fecais. O tratamento com utilização de 

cloro não demonstrou significância na alteração da 

turbidez e pH, o que foi constatado também para o 

tratamento com EM.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 1. Representação dos valores das variáveis 

avaliadas durante, após tratamentos. 

 
Da mesma forma que se obteve um decréscimo 

na taxa de coliformes fecais presentes na água com 

o tratamento com cloro, o mesmo foi observado 

com o tratamento com ultradiluição homeopática 

de EM (Araújo et al., 2013). 

Os tratamentos utilizando como base o cloro e o 

EM se mostraram eficientes, mas constatado que 

mesmo o tratamento com EM tendo se mostrado 

eficiente quanto a redução no número de 

coliformes fecais, este apresentou um tempo maior 

para efeito, ou seja, foi necessário um período 

maior de tempo para este se mostrar eficiente 

quando comparado ao tratamento com cloro, que, 

por sua vez, em um curto intervalo de tempo 

mostrou-se eficiente. Diante disso o tratamento 

com EM é recomendado para águas estacionárias 

(poços artesianos, cacimbas, etc), uma vez que 

caixas d’água, por exemplo, tem fluxo constante, 

havendo necessidade de um tratamento tão 

eficiente quanto, mas de forma mais rápida, como 

no tratamento com cloro. 
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CONCLUSÕES 

As ultradiluições foram eficientes na redução 

do número de coliformes fecais. Enquanto o pH e 

a turbidez da água não sofreram variações 

significativas com os tratamentos. 
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INTRODUÇÃO 

O feijão (Phaseolus vulgaris) é consumido 

tradicionalmente pelos brasileiros e é a base da 

dieta quando servido com arroz e fornece 

elementos essenciais à saúde da população 

(SALVADOR, 2010). Este é bastante cultivado em 

todo o território nacional, tanto no sistema solteiro 

ou consorciado com outras culturas (EMBRAPA, 

2003). Segundo SALVADOR (2010), esta espécie 

possui uma grande adaptação edafoclimática, 

permitindo seu cultivo anualmente em quase todos 

os estados brasileiros, nas diferentes épocas e 

safras. 

A mancha angular é uma doença causada pelo 

fungo Phaeoisariopsis griseola (Sacc.). Essa 

doença é um dos principais problemas para o feijão 

em áreas irrigadas (RODRIGUES et al., 1999). É 

uma doença típica de regiões tropicais e 

subtropicais, onde as temperaturas são moderadas 

com períodos de alta umidade e presença de 

inóculo durante o ciclo da cultura (KIMATI et al., 

1997). Os sintomas desta doença são mais 

facilmente identificados na folha, formando 

manchas de formato angular, delimitadas pelas 

nervuras, de coloração castanho-escuro 

(EMBRAPA, 2005). 

Outra doença importante para a cultura do 

feijoeiro é a antracnose, sendo uma doença 

cosmopolita incidente em temperaturas baixa e 

moderada e alta umidade (KIMATI et al., 1997). A 

antracnose é provocada pelo fungo Colletotrichum 

lindemuthianum (Sacc. & Magn.) Scrib. (DI 

PIERO; GARDA, 2008). Esta doença está presente 

nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe e 

Paraíba. 

Fitopatometria é a parte da Fitopatologia que 

quantifica as doenças de plantas, e visa avaliar os 

sintomas e sinais causados pelos agentes 

patogênicos (MORAES, 2007). Uma das técnicas 

de avaliação utilizadas é a escala descritiva de 

campo com 9 notas para avaliação de doenças 

foliares. 

O objetivo deste trabalho foi comparar a 

intensidade das doenças, da antracnose e da 

mancha foliar, em três cultivares de feijão Carioca, 

Preto e Vermelho, utilizando o método da escala de 

notas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de São João Evangelista, Estado de 

Minas Gerais, apresenta altitude média de 692 m. 

A temperatura média anual é de 20,2 °C e a 

precipitação pluviométrica anual média é de 1377 

mm. O clima local, classificado segundo KÖPPEN 

(1948), é do tipo Cwa, com verão quente e úmido 

e no inverno frio e seco. 

O experimento utilizado para a avaliação foi 

realizado no Instituto Federal de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), mais 

especificamente no setor Horticultura, localizando-

se em 18°33'12.4"S e 42°45'20.7"W. O 

delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado para três variedades de 

feijão (carioca, vermelho e preto) com duas 

repetições de cada, sendo que cada repetição 

consiste em uma fileira de plantas. 

A avaliação foi feita em 4 plantas da variedade 

carioca, 4 plantas da variedade preto e 4 plantas da 

variedade vermelho que foram escolhidas 

aleatoriamente, sendo que foram avaliadas três 

folhas (compostas por três folíolos) e três vagens 

de cada planta. 

 As doenças podem ser quantificadas por 

métodos diretos de avaliação dos sintomas e sinais, 

como a incidência, severidade, intensidade, e 

métodos indiretos, como a determinação da 

população do patógeno, sua distribuição espacial, 

seus efeitos na produção (danos e/ou perdas) 

(PARRELLA, 2008). A avaliação foi feita pelo 

método direto através da intensidade dos sintomas. 

As avaliações da intensidade das doenças foram 

baseadas em uma escala descritiva proposta por 

Rava et al. (1993), com notas de 1 a 9, sendo que a 
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nota 1 corresponde a planta que não apresenta 

sintomas visíveis da enfermidade e a nota 9 

corresponde a planta que apresenta necrose severa 

evidente em 25%u mais do tecido da planta 

segundo a escala de notas (RAVA et al, 1993), 

como resultado de lesões em folhas, pecíolos, 

hastes, ramas e meristemas além de apresentar 

deformações nas vagens. 

Os dados da intensidade da mancha-angular e 

da antracnose foram submetidos a análise 

estatística descritiva, calculando-se médias e 

desvios padrões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise descritiva referente as médias (Tabela 

1) dos dados obtidos com a avaliação, revelou que 

o feijão carioca tende a ter presença de muitas 

lesões, geralmente no pecíolo, nas nervuras 

primárias e secundárias da parte abaxial da folha e 

com muito poucas e pequenas lesões nas vagens.  

 

Tabela 1. Médias das notas das variedades 

Médias das notas 

 Carioca Preto Vermelho 

Folhas 4,33 4,75 3,33 

Vagens 2,75 4,58 5,58 

 

O feijão preto revelou a presença de várias 

lesões pequenas no pecíolo ou nas nervuras 

primárias e secundárias da parte abaxial da folha, 

já nas vagens, as lesões redondas e pequenas 

(menores que 2 mm de diâmetro), com esporulação 

reduzida ou sem esporulação, cobrindo 

aproximadamente 5% da área. 

A variedade de feijão vermelho apresentou 

muito poucas e pequenas lesões, geralmente na 

nervura primária da parte abaxial da folha, as quais 

cobrem aproximadamente 1% da área foliar, nas 

vagens houve presença de lesões de tamanho 

mediano (aproximadamente 2 mm de diâmetro) 

com poucas esporulações, cobrindo de 5% a 10% 

da área. 

Segundo KIMATI (1997) os sintomas típicos da 

antracnose são lesões necróticas de coloração 

marrom-escura nas nervuras na face inferior da 

folha, e que em ataques severos essas lesões 

estendem-se ao limbo foliar próximo as nervuras 

afetadas, resultando em necroses no tecido foliar e 

que esta doença é favorecida por temperaturas 

entre 13 e 27 ºC e umidade relativa acima de 91%. 

Sabendo que estas temperaturas e umidades 

ocorrem com pouca frequência na região, foram 

constatadas que as plantas avaliadas apresentaram 

um grau mediano de severidade que pode ter 

ocorrido por uma temperatura elevada. 

Segundo KIMATI (1997) a mancha angular é 

favorecida por temperaturas moderadas 

acompanhadas por períodos de alta umidade e 

presença de inóculos durante o ciclo da cultura. 

Com isso a intensidade moderada da doença pode 

ter sido causada por uma baixa umidade relativa do 

ar.  

A análise descritiva referente ao desvio padrão 

(Tabela 2) dos dados demonstrou que quanto maior 

o desvio padrão, maior é o grau da variação de 

ataque do patógeno na planta, sendo assim a 

intensidade das doenças nas folhas do feijão de 

variedade carioca variou de 2 a 7, na variedade de 

feijão preto variou de 2 a 8 e no feijão da variedade 

vermelho variou de 2 a 5. Essas variações podem 

ter ocorrido devido ao manejo das plantas e 

possível variação genética. 

 

Tabela 2. Desvio padrão das notas das variedades 

Desvio padrão 

 Carioca Preto Vermelho 

Folhas 1,82 1,91 1,07 

Vagens 0,97 1,83 1,88 

CONCLUSÕES 

A variedade de feijão preto apresentou maior 

intensidade de sintomas nas folhas, enquanto a 

variedade feijão vermelho foi aquela que 

apresentou mais sintomas nas vagens. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural de extrema 

importância na agricultura, seu uso racional e 

qualitativo na irrigação, promove o incremento na 

produtividade. O uso indevido e desqualificado 

desse recurso pode acarretar em diversos danos 

como a transmissão de doenças ao agricultor 

irrigante, que mantém contato direto com a água e 

aos consumidores (CARDOSO, 1998). 

Desta forma, o controle sanitário das águas 

utilizadas na irrigação de hortaliças consumidas 

pela população, principalmente no que se referem 

aquelas ingeridas cruas, é de grande importância 

em Saúde Pública uma vez que podem servir de 

veículo de contaminação desses alimentos 

(CRISTOVÃO et al., 1967). 

A partir de ingestão de verduras cruas pode se 

tornar um grande meio de transmissão de doenças 

infecciosas sendo contaminada por material fecal 

ou mesmo adubação com dejetos humanos na água 

de utilização da irrigação. 

A preocupação com a qualidade da água é tão 

grande que a EMBRAPA divulgou várias 

circulares referentes ao assunto mostrando as 

principais doenças transmissíveis direta ou 

indiretamente pela água de irrigação, agente 

etiológico, formas de transmissão e principais 

medidas de controle (MOURELLI et al., 2014). 

Há diversos estudos que constatam a 

contaminação de muitas hortaliças, principalmente 

alface, com bactérias (SILVA et al., 2010; 

RIGOLIN-SÁ e PEREIRA, 2005).  

O manuseio das hortaliças, consumidas cruas, 

como a alface, também pode ser um fator relevante 

no que diz respeito à contaminação de alimentos, 

principalmente por coliformes fecais. Boas 

condições de pré-lavagem, lavagem e sanitização 

também são essenciais para amenizar os riscos de 

contaminação dos alimentos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as 

condições fitossanitárias das folhosas produzidas 

no IFMG-SJE, as quais são cultivadas no Setor de 

Horticultura e servidas na alimentação da UAN 

(Unidade de Alimentação e Nutrição) do campus. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório 

de Águas do IFMG-SJE. De maneira, a avaliar as 

condições fitossanitárias das folhosas consumidas 

no refeitório do IFMG-SJE. Foram coletadas 

exemplares da hortaliça mais consumida na UAN 

(alface - Lactuca sativa) produzidas no setor de 

olericultura do campus IFMG-SJE. A unidade 

amostral foi considerada um indivíduo da hortaliça, 

independentemente do seu peso ou tamanho, 

adotando-se cada critério que cada amostra 

apresente boa qualidade e características 

organolépticas visuais próprias (SILVA et al., 

2010).  

Foram coletados três exemplares diretamente na 

horta (colheita), três exemplares na recepção do 

refeitório antes da lavagem (recepção), três 

exemplares após a primeira lavagem realizada 

dentro da UAN (1ª lavagem) e três exemplares após 

a desinfecção (2ª lavagem). 

As alfaces foram acondicionadas 

individualmente em sacos plásticos estéreis, sem 

contato manual. 

A água analisada foi aquela proveniente de duas 

lavagens da hortaliça seguindo a metodologia 

proposta por Silva et al.(2010): Na primeira 

lavagem foram inseridos 250 ml de água destilada 

no saco plástico onde foi acondicionada a verdura; 

as mesmas foram agitadas por 30 minutos 

reservando-se a água. Já na segunda lavagem 

utilizando luvas, as hortaliças foram retiradas dos 

sacos plásticos e desfolhadas em um recipiente de 

vidro estéril com 250 ml de água destilada; cada 

folha foi limpa com um pincel n°16 estéril. As 

águas provenientes da primeira e segunda lavagem 

foram armazenadas juntamente em frascos de 500 

ml e levada para análise. 

Em laboratório foi determinado o número mais 

provável (NMP/g) de bactérias do grupo 

termotolerantes e coliformes fecais utilizando-se o 
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método de tubos múltiplos. Segundo a EMBRAPA, 

dentre os indicadores de contaminação fecal da 

água e de alimentos, as bactérias coliformes são os 

mais frequentemente utilizados, baseado 

principalmente na facilidade de isolamento e 

identificação, predominância em números relativos 

e tempo de sobrevivência adequado. 

Rotineiramente, o grau de contaminação fecal é 

avaliado pela contagem do mesmo. 

Após análise, a média dos resultados obtidos 

foram comparados com os valores máximos 

permitidos (VMP) impostos pela legislação 

brasileira, a Resolução n ° 12, de 2 de Janeiro de 

2001 do Ministério da Saúde e Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises da lavagem de 

hortaliça do IFMG / campus São João Evangelista 

estão descritas na tabela I. 

Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas 

da lavagem de hortaliça consumida crua, 

fundamentado na Determinação do Número Mais 

Provável (NMP) de bactérias Coliformes 

Termotolerantes (CF) 

TIPO DA 

AMOSTRA 

BACTÉRIA NMP/g 

Colheita CF 10 

Recepção CF 7 

1° lavagem CF 5 

2° lavagem CF 4 

Legenda: CF: Coliformes Fecais 

 

A partir dos dados obtidos, a avaliação das 

condições fitossanitária da lavagem de hortaliças 

no estabelecimento da UAN e do Setor de 

Olericultura do IFMG-SJE não demonstrou nível 

de contaminação por coliformes Termotolerantes 

acima do recomendado pela resolução n ° 12/2001, 

a qual estabelece para hortaliças frescas 

consumidas cruas, o máximo de 100 NMP/g. 

A avaliação das condições fitossanitárias de 

hortaliças é um aspecto qualitativo de grande 

importância e deve seguir parâmetros estabelecidos 

por órgãos gestores, como CONAMA, Ministério 

da Saúde e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária.  

 
Figura 1. Setor de produção de olericultura IFMG-

SE. 

 

Rigolin-Sá e Pereira, (2005) constataram 

variáveis níveis de contaminação de coliformes 

termotolerantes em alface (Lactuca sativa) sob 

condições de ocorrência ou não de lavagem. 

   Com as lavagens realizadas na UAN, assim 

como o processo de sanitização feito na segunda 

lavagem, diminui-se o índice de NMP de 

coliformes nas hortaliças. 

CONCLUSÕES 

Para efeitos da avaliação das condições 

fitossanitárias da lavagem de hortaliça consumida 

crua, não indicaram níveis de contaminação 

perante a Resolução n ° 12/2001, sendo assim, a 

mesma apresenta boas condições fitossanitária. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é atualmente o segundo maior produtor 

de carne bovina e o quinto maior produtor de leite 

do mundo (USDA, 2014). A pecuária bovina é um 

dos setores de grande relevância do agronegócio 

brasileiro e consequentemente da economia 

nacional. Praticamente toda a produção brasileira 

de carne bovina e de leite tem como principal 

característica a utilização das pastagens, uma 

forma prática de produzir e oferecer alimentos para 

os bovinos, sendo economicamente viável, 

garantindo baixos custos de produção na pecuária 

(DIAS-FILHO, 2014). 

De acordo com os dados do último Censo 

Agropecuário Brasileiro realizado em 2006, a área 

total de pastagens (naturais e plantadas) no Brasil 

era de 172,3 milhões de hectares (IBGE, 2006). 

Estima-se que mais de 70% das pastagens 

cultivadas estão em algum estágio de degradação, 

sendo que grande parte destas se encontram em 

estágios avançados de degradação (MACEDO et 

al., 2015). 

As práticas inadequadas de manejo das 

pastagens são as principais causas da degradação. 

Assim, pode-se citar como causas importantes no 

processo de degradação das pastagens: a adoção da 

mesma taxa de lotação animal durante todo o ano; 

a ausência de adubações periódicas e de correção 

do solo, promovendo a perda de vigor da 

forrageira, e dando início ao processo de 

degradação; a falta de práticas de conservação do 

solo visando proporcionar a retenção de água na 

pastagem e minimizar a perda de solo pelo 

processo erosivo, e consequentemente, o 

assoreamento dos recursos hídricos; e ainda o 

manejo de práticas culturais como uso de fogo 

contribuindo na exposição do solo para os 

processos erosivos e na destruição da microbiota 

do solo. 

O desenvolvimento da pecuária por meio da 

utilização de pastagens degradadas apresenta baixa 

taxa de lotação e menor produtividade dos animais, 

tendo como resposta o menor retorno econômico e 

a exaustão dos recursos naturais colocando em 

risco a sustentabilidade da atividade. Neste 

contexto, é necessária a identificação dos processos 

de degradação das pastagens com o objetivo de 

adequar as práticas de manejo, para que se possam 

alcançar os resultados esperados na condução da 

atividade, e ainda a identificação de métodos 

eficientes na recuperação das pastagens que se 

encontram em processo de degradação. 

A presente pesquisa busca avaliar o efeito da 

aplicação de diferentes corretivos de solo e das 

práticas mecânicas de incorporação destes, na 

recuperação de pastagem degradada 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em pastagem 

degradada de Brachiaria brizantha cv. Marandu 

formada a mais de 18 anos na área da Fazenda 

Tangará, localizada na cidade de Dores de 

Guanhães região leste de Minas Gerais, 

geograficamente definida pelas coordenadas 

19°02’16” de latitude sul e 43°01’01” de longitude 

oeste de Greenwich, com altitude média de 715 m. 

A área do experimento foi dividida em parcelas de 

27 m² apresentando cada parcela 3 m de largura por 

9 m de comprimento, totalizando 405 m² de área 

experimental. 

As propriedades químicas do solo foram 

analisadas antes da implantação do experimento 

através de uma amostra composta e representativa 

da área experimental na profundidade de 0 – 20 cm. 

O delineamento experimental utilizado no 

ensaio foi o de blocos casualizados (DBC), 

arranjados em esquema fatorial 5 x 4, com cinco 

níveis do fator corretivo e quatro níveis do fator 

corte, totalizando vinte tratamentos com três 

repetições. O fator corretivo foi composto por: 

testemunha, sem intervenção (T1), silicato de Ca e 

Mg superficial (T2), silicato de Ca e Mg 

incorporado (T3), calcário superficial (T4) e 

calcário incorporado (T5). As doses dos corretivos 

foram calculadas de acordo com os resultados da 

análise de solo, utilizando como referência as 

Recomendações para uso de corretivos e 
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fertilizantes em Minas Gerais - 5° Aproximação 

visando atingir a saturação por bases de 60% 

(RIBEIRO et al., 1999). 

Inicialmente ocorreu a demarcação da área 

realizando a divisão das parcelas. As plantas 

invasoras e os resíduos, tanto vegetal quanto 

animal, foram retirados da área, evitando assim 

qualquer interferência no experimento. Após estas 

ações, a área foi roçada a 20 cm de altura para o 

nivelamento e uniformização do estande.  

A correção do solo foi realizada utilizando a 

dose equivalente de 2,73 t ha⁻¹ de silicato de cálcio 

e magnésio com PRNT de 85% para os tratamentos 

T2 e T3; e ainda a dose equivalente de 2,73 t ha⁻¹ 

de calcário dolomítico com PRNT de 85% para os 

tratamentos T4 e T5. 

Para os tratamentos T3 e T5, a dose dos 

corretivos foi distribuída a lanço e posteriormente 

realizou-se a incorporação utilizando grade 

aradora. Nos tratamentos T2 e T4, os corretivos 

foram distribuídos a lanço superficialmente. 

No início do período chuvoso foi realizada a 

adubação fosfatada e potássica em dose única, 

utilizando o equivalente a 167 kg ha⁻¹ do adubo 

superfosfato simples e 69 kg ha⁻¹ de cloreto de 

potássio, onde as doses foram calculadas de acordo 

com os resultados da análise de solo, utilizando 

como referência as Recomendações para uso de 

corretivos e fertilizantes em Minas Gerais - 5° 

Aproximação (RIBEIRO et al., 1999). Nos 

tratamentos T3 e T5 realizou-se após a adubação 

potássica e fosfatada a distribuição a lanço de 30 

gramas por parcela de sementes de B. brizantha cv. 

Marandu com valor cultural de 36%, realizando 

posteriormente uma leve compactação com a 

finalidade de proporcionar maior contato do solo 

com a semente. Esta operação teve como objetivo 

aumentar a população de plantas nestas parcelas. 

Para melhor desenvolvimento da forrageira 

foram realizadas adubações de cobertura divididas 

em três doses utilizando o equivalente a 250 kg ha⁻¹ 

de sulfato de amônio em cada adubação. A 

primeira adubação nitrogenada ocorreu no mês de 

novembro de 2015, a segunda no mês de janeiro de 

2016 logo após o primeiro corte da forrageira, e a 

terceira e última adubação no mês de março de 

2016 logo após o terceiro corte. Ao fim do período 

foram distribuídos 150 kg ha⁻¹ de nitrogênio, 

utilizando como referência as Recomendações para 

uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais - 

5° Aproximação (RIBEIRO et al., 1999). 

A avaliação da biomassa da forrageira foi 

realizada através de cortes da parte aérea a 20 cm 

de altura do solo, utilizando uma tesoura no auxílio 

da operação. Para a colheita da biomassa da 

forrageira foi utilizado um gabarito de madeira 

com 50 cm de largura por 50 cm de comprimento e 

20 cm de altura, com área equivalente a 0,25 m². A 

biomassa foi colhida em dois pontos distintos de 

cada parcela somente na área útil de 7 m de 

comprimento por 2 m de largura. Em todas as 

amostras foi anotada a altura do dossel através da 

utilização de uma trena graduada em centímetro 

nos dois pontos distintos de cada parcela no 

momento do corte. 

O primeiro corte da forrageira foi realizado 135 

dias após a implantação do experimento, ocorrendo 

no dia 05 janeiro de 2016; o segundo corte 

realizado 32 dias após o primeiro em 06 de 

fevereiro 2016; o terceiro corte ocorreu 42 dias 

após o segundo em 19 de março de 2016; e o quarto 

e último corte ocorreu aos 30 dias após o terceiro 

no dia 18 de abril de 2016. O período maior de 42 

dias entre o segundo e o terceiro corte foi 

consequência da falta de precipitação no mês de 

fevereiro. Após toda colheita da forrageira a área 

do experimento foi roçada com o auxílio da 

roçadeira mecânica costal a 20 cm de altura, 

visando à homogeneização de todas as parcelas. 

O material coletado em todos os cortes foi 

pesado em uma balança eletrônica para a obtenção 

da matéria verde total da área útil e posteriormente 

preparados para o processo de secagem em estufa 

com ventilação forçada a 65° C até atingir a massa 

constante para o cálculo da massa seca.  

Os resultados obtidos foram submetidos à 

análise de variância pelo teste F a 5% de 

probabilidade. Os valores médios encontrados 

foram comparados pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. As análises dos dados experimentais 

foram realizadas através da utilização do programa 

estatístico Sisvar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os maiores valores para altura do dossel, exceto 

para o tratamento T5, foram observados no 

primeiro corte da forrageira (Tabela 1), fato que 

pode ser explicado pelo período de 135 dias da 

implantação do experimento até a realização do 

primeiro corte, por ocasião do semeio e do atraso 

no desenvolvimento da B. brizantha nos 

tratamentos T3 e T5 em que houve a utilização da 

grade aradora na incorporação do corretivo. 

Mesmo após este período, os valores encontrados 

para altura do dossel dos tratamentos T3 e T5 

(silicato de Ca e Mg e calcário incorporado, 

respectivamente) foram superiores aos valores 

encontrados no tratamento T1 (Testemunha), 

porém não houve diferença estatística entre os 
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tratamentos analisados pelo teste Tukey ao nível 

5% de probabilidade. 

 

Tabela 1. Altura do dossel da Brachiaria brizantha cv. Marandu, por ocasião de quatro cortes 

Tratamentos 
Altura do dossel (cm) 

1° corte 2° corte 3° corte 4° corte Médias 

T1 27,7 Ac 23,0 Ab 24,3 Ab 24,3 Ac 24,8 b  

T2 46,5 Ba 32,7 Aa 29,8 Aa 29,5 Aab 34,6 a 

T3 37,0 Aabc 34,3 Aa 33,0 Aa 31,7 Aa 34,0 a 

T4 45,2 Bab 33,8 Aa 30,3 Aa 29,0 Ab  34,6 a 

T5 35,2 ABbc  37,5 Ba 32,8 ABa 30,7 Aab 34,0 a 

CV% 10,43 10,25 4,10 2,74 10,96 

DMS 11,26 9,33 3,47 2,25 8,01 

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Cortes da forrageira aos 135, 167, 209 e 239 dias após a implantação do experimento. T1 testemunha, T2 silicato de cálcio e magnésio superficial, T3 
silicato de cálcio e magnésio incorporado, T4 calcário superficial, T5 calcário incorporado. DMS: diferença mínima significativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Silva et al. (2004) avaliando a resposta produtiva 

de uma pastagem degradada de B. humidicola sob 

diferentes métodos de recuperação no Agreste 

Pernambucano, observaram que o processo de 

gradagem dificultou a rebrota da forrageira, 

comprometendo a recuperação da pastagem. 

Avaliando a altura do dossel de todos os 

tratamentos nos quatros cortes realizados, 

observou-se que os tratamentos T2 e T4 diferiram 

significativamente dos demais, apresentando 

maiores valores no primeiro corte, resultado que se 

justifica pelo período de 135 dias da implantação 

do experimento até o primeiro corte e ainda pelo 

fato de que nesses tratamentos não houve a 

utilização da grade aradora na incorporação dos 

corretivos.  No segundo corte, observou-se valores 

da altura do dossel, exceto para o tratamento T1, 

ligeiramente superiores aos valores encontrados no 

terceiro e no quarto corte, mas somente o 

tratamento T5 diferiu significativamente ao quarto 

corte, onde provavelmente essa diferença ocorreu 

devido à adubação nitrogenada realizada após o 

primeiro corte e o maior índice pluviométrico 

observado em janeiro em comparação aos meses 

sucessores. 

Em todos os quatros cortes avaliados durante o 

período experimental, os valores da altura do 

dossel para os tratamentos utilizados na 

recuperação de pastagem foram superiores aos 

valores observados para a testemunha. A média da 

altura do dossel para os quatros cortes foi 24,8 cm 

para o tratamento T1, 34,6 cm para os tratamentos 

T2 e T4, e 34,0 cm para os tratamentos T3 e T5, 

não havendo diferença significativa para os 

tratamentos utilizados na recuperação de pastagem, 

onde todos os tratamentos foram superiores ao 

tratamento T1. 

Pedreira (2007) avaliando o desempenho 

agronômico do capim Brachiaria brizantha cv. 

Xaraés em resposta a estratégias de manejo de 

pastejo rotacionado baseado no calendário com 

período de descanso de 28 dias observou altura 

média do dossel no pré pastejo de 34,2 cm, valor 

próximo ao encontrado no presente experimento 

onde o período de descanso foi de 

aproximadamente 30 dias, com exceção do terceiro 

corte em que o período de descanso foi de 42 dias 

devido ao período de estiagem ocorrido no mês de 

fevereiro. 

Na análise de matéria seca, houve efeito 

significativo dos tratamentos sobre a produção 

média da B. brizantha cv. Marandu nos quatros 

cortes avaliados quando comparado com a 

testemunha (Tabela 2). Todos os tratamentos 

avaliados foram superiores a testemunha T1, não 

havendo diferença significativa na média dos 

quatro cortes entre os tratamentos T3 e T5 que 

utilizaram a incorporação dos corretivos com os 

tratamentos T2 e T4 onde a distribuição foi 

superficial.  
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Tabela 2. Produção de matéria seca da parte aérea da Brachiaria brizantha cv. Marandu, por ocasião de quatro 

cortes 

Tratamentos 

Produção de matéria seca 

1° corte 2° corte 3° corte 4° corte Médias Total 

 ----------------------------------- Matéria seca kg ha⁻¹ --------------------------------- 

T1 393,0 Ab 128,0 Ab 238,0 Ab  290,0 Ab 262,0 b 1049,0   

T2 1533,0 Ba 775,0 Aa 615,0 Aab 796,0 Aab 930,0 a 3719,0 
 

T3 993,0 Aab 836,0 Aa 714,0 Aa 873,0 Aa 854,0 a 3416,0 
 

T4 1640,0 Ba 835,0 ABa 627,0 Aa 780,0 ABab 971,0 a 3882,0 
 

T5 780,0 Aab 982,0 Aa 695,0 Aa 871,0 Aa 832,0 a 3328,0   

CV% 29,36 21,42 23,26 28,25 28,82   

DMS 884,80 429,80 389,20 575,40 500,06   

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Cortes da forrageira aos 135, 167, 209 e 239 dias após a implantação do experimento. T1 testemunha, T2 silicato de cálcio e magnésio superficial, T3 
silicato de cálcio e magnésio incorporado, T4 calcário superficial, T5 calcário incorporado. DMS: diferença mínima significativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A mesma resposta sobre a prática de 

incorporação mecânica do corretivo e dos 

fertilizantes foi observada por Volpe (1998), que 

em estudo de sistemas de recuperação de B. 

decumbens, em Latossolo Vermelho distrófico, de 

textura média, verificou aumento de produção de 

matéria seca da parte aérea em níveis de 

aproximadamente 150% em seis cortes, durante 27 

meses, utilizando P, K, S, micronutrientes e 

calcário, independente de realizar ou não 

incorporação mecânica do calcário e dos 

fertilizantes. 

Quanto à produção total de matéria seca durante 

o período avaliado, obteve-se o valor de 1049 kg 

ha⁻¹ para o tratamento T1, 3719 kg ha⁻¹ para o 

tratamento T2, 3416 kg ha⁻¹ para o tratamento T3, 

3882 kg ha⁻¹ para o tratamento T4 e 3328 kg ha⁻¹ 
para o tratamento T5, sendo que a produção de 

matéria seca de todos os tratamentos foram 

superiores a testemunha.  

Fagundes (2005) avaliando a produção de 

matéria seca de B. decumbens cultivada em solo 

degradado no Triângulo Mineiro utilizando 1760 

kg ha⁻¹ de silicato de cálcio e magnésio levemente 

incorporado, 500 kg ha⁻¹ da formulação 10-10-10, 

70 kg ha⁻¹ de uma mistura de micronutrientes e 200 

kg ha⁻¹ da formulação 20-05-20 após cada corte da 

forrageira, observou média de produção de massa 

seca de 3238 kg ha⁻¹ após a avaliação dos quatros 

cortes. 

Na avaliação do primeiro corte, a produção de 

matéria seca dos tratamentos T2 e T4 quando 

analisados em valores absolutos, apresentaram 

valores superiores aos demais tratamentos. Os 

valores inferiores de matéria seca dos tratamentos 

T3 e T5 podem ser explicados pelo uso da grade 

para incorporação dos corretivos, promovendo o 

atraso no desenvolvimento da forrageira.  

O efeito da grade sobre a produção de matéria 

seca também foi observado por Ydoyaga et al. 

(2006), que avaliando metodologias que viabilizem 

a recuperação de pastagens degradadas de B. 

decumbens Stapf. no Agreste Pernambucano 

obtiveram maior acúmulo de matéria seca nos 

métodos com diferimento sem o uso da grade, onde 

após 138 dias de diferimento a produção de matéria 

seca foi de 5545 kg ha⁻¹ contra 1633 kg ha⁻¹ do 

tratamento com gradagem. 

Silva et al. (2004), avaliando a resposta 

produtiva de B. humidicola sob diferentes métodos 

de recuperação no Agreste Pernambucano, 

observaram que apesar da gradagem ser utilizada 

na região visando aumentar vigor da rebrota e 

produção em pastagens degradas, houve uma 

resposta negativa em relação a produtividade, onde 

o sistema sem preparo do solo apresentou maior 

acúmulo de matéria seca. 

Comparando-se a produção de matéria seca dos 

diferentes tratamentos nos quatro cortes avaliados, 

observou-se que os tratamentos T1, T3 e T5 

mantiveram a produção entre os cortes, não 

havendo diferença significativa nos resultados 

obtidos. Nos tratamentos T2 e T4, a produção de 

matéria seca do primeiro corte foi superior aos 

demais cortes, resultado que pode ser explicado 

pelo fato do primeiro corte ter sido realizado 135 

dias após a instalação do experimento sendo que 

nestes tratamentos não houve a utilização da grade 
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para incorporação dos corretivos, não havendo 

assim interferência no desenvolvimento da 

forrageira. A produção de matéria seca da 

testemunha no primeiro corte quando analisados 

em valores absolutos foi superior aos demais 

cortes. 

CONCLUSÕES 

Todos os tratamentos de recuperação de 

pastagens avaliados apresentam produção média de 

matéria seca da Brachiaria brizantha cv. Marandu 

superior à testemunha, não havendo diferença 

significativa entre os tratamentos em que houve a 

incorporação do corretivo, dos tratamentos 

distribuídos superficialmente. 

Com relação à comparação entre os corretivos 

de solo, silicato de cálcio e magnésio e o calcário, 

esta não apresentou diferenças entre as médias 

estudadas na análise do acúmulo de matéria seca da 

parte aérea da B. brizantha cv. Marandu. 

O método de recuperação de pastagem onde os 

corretivos foram distribuídos superficialmente 

apresenta-se como uma alternativa eficiente na 

restituição da produtividade da forrageira. 
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INTRODUÇÃO 

A aplicação de tecnologias da informação no 

processo de ensino aprendizagem e seus constantes 

avanços, aumentam a necessidade por novas 

ferramentas que auxiliem os alunos no processo de 

construção do conhecimento. A utilização do 

computador como ferramenta de auxílio de 

aprendizado enriquece o ambiente na construção 

do conhecimento. 

Muitos dos aprendizes não conseguem 

desenvolver o raciocínio lógico necessário para o 

posterior desenvolvimento de programas.  

O nível de dificuldade no processo faz com que 

haja baixa motivação dos aprendizes, apatia, baixa 

autoestima culminando em muita evasão e 

reprovação (RODRIGUES, 2002; SCHULTZ 

2003; CHAVES DE CASTRO ET AL 2003). 

Em cursos da área de computação, é comum que 

os alunos tenham dificuldades no aprendizado de 

disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de 

algoritmos e linguagem de consulta estruturada do 

ou SQL (do inglês Structured Query Language). A 

linguagem SQL integra o conteúdo programático 

de diversas graduações e cursos técnicos em 

computação. 

Segundo o currículo de referência da Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC), um dos objetivos 

do curso de Banco de Dados (BD) é o ensino de 

programação em SQL. 

A SQL foi projetada e implementada pela IBM, 

como uma interface para o sistema de banco de 

dados relacional SYSTEM R, tendo sido chamada 

inicialmente de Structured English Querry 

Language (SEQUEL). Alguns dos principais 

sistemas que utilizam SQL são: MySQL, Oracle, 

Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL (código 

aberto), HSQLDB (código aberto e escrito em 

Java) (DANIEL; GABRIEL; LUIZ, 2014). 

O padrão SQL apresentado por Elmasri (2005), 

define que os Sistemas de Banco de Dados usado 

nos bancos de dados relacionais é composto por 

uma linguagem de manipulação de dados (DML) e 

uma linguagem de definição de dados (DDL). O 

estudo e domínio do padrão SQL por um aprendiz 

envolvem conhecer e praticar ambas as linguagens. 

Assim, acredita-se, que seja essencial 

proporcionar ao aprendiz um espaço onde ele possa 

praticar listas de exercícios e desta forma atingir 

avaliações práticas, segundo Prior e Lister (2004) a 

capacidade de programar em uma nova linguagem 

não pode ser obtida sem um empenho significativo 

nas atividades práticas. 

Este trabalho tem como objetivo propor o 

desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional com a finalidade de oferecer aos 

alunos um ambiente em que consigam sequenciar 

os passos de uma consulta SQL. Para isto será 

implementada uma proposta de ferramenta que 

ofereça tais recursos para auxiliar o aprendizado na 

disciplina de Banco de Dados. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento de uma aplicação de 

auxilio no processo de ensino e aprendizagem SQL 

optou-se inicialmente pela implementação de um 

protótipo, ao qual, foi utilizada a linguagem de 

programação Java na sua versão 1.8.0.25 e o 

ambiente integrado de desenvolvimento NetBeans 

versão 8.0.2. O NetBeans é uma plataforma 

utilizada por programadores para criar, produzir, 

compilar, debugar e instalar aplicações. 

O Java é uma linguagem orientada a objetos, 

criada na década de 90 por uma equipe de 

programadores liderada por James Gosling na 

empresa Sun Microsystems, hoje incorporada pela 

empresa Oracle. Pela portabilidade de seu código a 

linguagem Java diferentemente das demais é 

multiplataforma, pois, sua execução não está 

diretamente relacionada com o sistema 

operacional, e sim com a JVM (Java Virtual 

Machine) criando uma independência do sistema 

operacional e uma maior liberdade de 

desenvolvimento para diversas plataformas. 

Mesmo sendo uma aplicação para desktop obtém-
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se maior controle sobre o posicionamento dos 

controles na aplicação e na interface com o usuário. 

O ambiente proposto trata-se de uma aplicação 

desktop, a partir dessa o usuário poderá gerar 

trechos da linguagem de pesquisa declarativa 

padrão para banco de dados relacional.  Buscando 

disponibilizar um ambiente para consultas SQL 

realizadas por aprendizes na qual possam ser 

executadas de maneira mais rápida, possibilitando 

exercer consultas distintas com maior grau de 

complexidade. 

 A criação foi idealizada com o propósito de 

auxiliar no melhor desempenho na aprendizagem 

de aulas de banco de dados. Podendo assim o aluno 

criar maior entusiasmo ao processo de ensino e 

aprendizagem da linguagem SQL. Beneficiando o 

docente e o aprendiz no que seria um processo 

exaustivo e muitas das vezes não gratificante a 

ambas as partes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ferramenta BD-educ, na versão apresentada 

neste trabalho é composta de três telas que 

permitem gerar um comando SQL que atenda aos 

requisitos definidos pelo aluno. Estas telas estão 

descritas abaixo. 

A Figura 1 apresenta a tela que permite ao aluno 

configurar a conexão com o banco de dados. Nesta, 

deverá ser informado o usuário, senha e o SGBD a 

ser utilizado. A versão atual da ferramenta 

contempla a utilização de dois bancos de dados 

(PostgreSQL e MySql), sendo os mesmos soluções 

open-source. Posteriormente o aluno deve informar 

o nome do banco de dados o endereço IP e a porta 

para conexão ao servidor. Ao confirmar as 

informações a aplicação assumirá a configuração 

informada e, em caso de sucesso na conexão será 

apesentada a tela para elaboração da consulta SQL. 

 

 
Figura 1. Tela de configuração da conexão com o 

banco. 

A Figura 2 mostra a tela na qual o aluno realiza 

a montagem da SQL. Assim que esta tela é 

apresentada uma consulta é realizada no banco de 

dados e todas as tabelas do mesmo são adicionadas 

em um campo (combo) para posterior seleção. 

Inicialmente o aluno seleciona o comando a ser 

executado (seleção), após selecionar a tabela 

(relação/entidade), os atributos da mesma são 

apresentados no grid (Campos/Condições), para 

que o aluno marque quais deverão aparecer na 

consulta SQL. No exemplo da Figura 2, foi 

selecionada a tabela Cliente e os campos foram 

listados no grid.  

 

 
Figura 2. Tela de Geração de SQL. 
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A seguir, para adicionar a restrição, basta clicar 

na linha representando o campo, será apresentada 

uma tela para auxiliar a adição da restrição sobre a 

coluna. Esta tela é ilustrada na Figura 3. Nesta é 

apresentado o nome da coluna e o tipo da coluna, 

como exemplo: NOME – VARCHAR.  

A informação referente ao tipo de dado da 

coluna é importante, uma vez que alguns 

operadores não podem ser aplicados sobre 

determinados tipos de dados, ou seja, não faz 

sentido usar um operador “>” quanto o tipo do 

campo é “VARCHAR”. Portanto, para facilitar a 

construção da restrição o aplicativo não permite 

operações deste modo. Assim como o uso de um 

conectivo (E/OU) fora da ordem de construção de 

uma consulta.  

 

 
Figura 3. Tela para adicionar restrições. 

 

Ao confirmar a escolha da restrição a mesma é 

adicionada no grid, conforme é apresentado na 

Figura 2. Após o aluno adicionar todas as 

restrições, basta pressionar o botão “Gerar SQL”, a 

mesma será apresentada no campo texto, como 

apresentado na Figura 2. 

CONCLUSÕES 

O objetivo deste artigo foi apresentar a 

ferramenta BD-educ, que trata de uma aplicação 

cuja finalidade é auxiliar os processos de ensino e 

aprendizagem da linguagem SQL nas disciplinas 

de Banco de Dados. 

A ferramenta proposta visa oferecer um 

ambiente adequado para prática de atividades, por 

meio da otimização de consultas em SQL 

realizadas em determinada base de dados. A partir 

desta experiência espera-se que sejam viabilizados 

os elementos e conceitos que tornem a 

compreensão destas consultas aos aprendizes mais 

homogêneas e dinâmicas, criando desta forma, um 

maior entendimento e absorção acerca do assunto 

do qual este está incluso. 

Além disso a ferramenta BD-educ oferece 

inúmeros benefícios que podem ser aplicados as 

práticas pedagógicas do professor de banco de 

dados, em que esta pode ser utilizada com o intuito 

de apoiar a criação de novas estratégias de ensino. 

Inclusivamente permite a realização de atividades 

em qualquer plataforma, pela portabilidade da 

ferramenta que foi desenvolvida; causa uma 

experiência mais estimulante e ao mesmo tempo 

respeita os ritmos de aprendizado de cada pessoa; 

além de instigar o aprendiz a aprimorar suas 

consultas e reduzir a carga de trabalho do instrutor 

em atividades de revisão e prática. 

O foco inicial da ferramenta é ser um elo de 

contato do aprendiz com a linguagem de consulta 

aos dados, possibilitando aprendizado mais fácil, já 

que se baseia na linguagem de escrita e na lógica 

do usuário. Promovendo, a continuidade do 

aprendizado dessa linguagem pelos métodos 

tradicionais apresentados na própria ferramenta. 

Expomos em nosso trabalho uma proposta que 

busca contribuir para superar parte das 

dificuldades, e alcançar entendimento contínuo da 

consulta utilizando a linguagem de consulta 

estruturada para banco de dados. 
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INTRODUÇÃO 

As pesquisas sobre a aplicação de reguladores 

vegetais em muitas espécies cultivadas buscam o 

domínio e controle dos processos fisiológicos das 

plantas e, de certo modo, sua ação tem mostrado 

resultados surpreendentes (RUIZ, 1998). De 

acordo com Castro e Vieira (2001), os reguladores 

vegetais podem atuar diretamente nas diferentes 

estruturas celulares e nelas provocar alterações 

físicas, químicas e metabólicas. Conforme Taiz e 

Zeiger (2009), oito grupos de substâncias são 

consideradas hormônios vegetais: auxinas, 

giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico, 

brassinoesteróides, jasmonatos e salicilicatos, 

sendo responsáveis por uma infinidade de 

importantes eventos nas plantas. 

A mistura de dois ou mais reguladores vegetais 

ou a mistura destes com outras substâncias de 

natureza bioquímica diferente resulta em um 

terceiro produto designado biorregualdor, ou 

estimulante vegetal.  A utilização de biorregulador 

pode ser uma boa alternativa para estimular uma 

rápida brotação e contribuir para um bom 

desenvolvimento da cana-de-açúcar. Rosseto et al. 

(2007) e Vasconcelos et al. (2007) Apud Ferreira 

(2013), reportaram que o regulador vegetal com 

auxina, citocinina e giberelina, na cana-de-açúcar, 

promoveu aumentos na brotação e na massa seca 

das raízes, respectivamente. De acordo com 

Simões Neto (1987) Apud Jadoski (2010), a fase de 

brotação das gemas é afetada por dois tipos de 

fatores: os caracterizados como intrínsecos, 

decorrentes do sistema metabólico da planta, e os 

denominados extrínsecos. A brotação constitui 

uma fase importante, pois um bom estabelecimento 

desta reflete em um bom estande, que trará à área 

cultivada plantas vigorosas (SILVA et al., 2004).  

O cultivo da cana-de-açúcar com mudas pré-

brotadas tem permitido a redução do volume gasto 

de colmos por hectare; o aumento da taxa de 

multiplicação, da sanidade das mudas e da 

uniformidade do plantio (LANDELL et al., 2012). 

Contudo, por ter sido proposto há pouco tempo, o 

número de trabalhos com essa nova tecnologia 

ainda é escasso, especialmente quanto ao 

comportamento dessas mudas frente à aplicação de 

biorreguladores. 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a 

brotação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar 

tratadas com diferentes doses do produto 

Stimulate® a base de 0,09 g dm-3 de citocinina, 

0,05 dm-3 de auxina e 0,05 g dm-3 de giberelina 

aplicado sobre os minirrebolos no momento do 

plantio. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no viveiro de 

mudas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista (IFMG – SJE), situado no município 

de São João Evangelista-MG (latitude: -18° 32' 

52''; longitude: -42° 45' 48'' e altitude: 690 m). O 

clima da região é o 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 produção de mudas foi baseada no Sistema de 

Produção de Mudas Pré-brotadas (MPB). A 

cultivar utilizada foi a RB867515, adaptada a 

região e por ser a mais cultivada no Brasil 

(CHAPOLA et al., 2013). Os colmos utilizados no 

experimento são de cana-planta, provenientes de 

um canavial com idade fisiológica de dez meses, 

situado no distrito de Nelson de Sena, no município 

de São João Evangelista-MG. 

O delineamento experimental adotado foi em 

blocos ao acaso, com 4 repetições e 9 tratamentos, 

totalizando 36 caixas plásticas de brotação com 35 

mudas em cada, arranjados em esquema fatorial 3 

x 3, em que o primeiro fator, foram as doses do 

biorregulador vegetal Stimulate® (D0 = 0 l ha-1; D1 
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=  0,5 l ha-1 e D2 = 0,75 l ha-1); e o segundo fator, 

posição de origem dos propágulos no colmo, três 

posições (P1 = apical, P2 = mediana e P3 = basal).  

Foram utilizados os seguintes tratamentos: 

 Tratamento 1 (T1): testemunha - 

minirrebolos apicais sem aplicação de produto; 

  Tratamento 2 (T2): testemunha - 

minirrebolos medianos sem aplicação de produto;  

 Tratamento 3 (T3): testemunha - 

minirrebolos basais sem aplicação de produto;  

 Tratamento 4 (T4): 0,5 l ha-1 de Stimulate® 

+ minirrebolos da posição apical do colmo;  

 Tratamento 5 (T5): 0,5 l ha-1 de Stimulate® 

+ minirrebolos da posição mediana do colmo;  

 Tratamento 6 (T6): 0,5 l ha-1 de Stimulate® 

+ minirrebolos da posição basal do colmo;  

 Tratamento 7 (T7): 0,75 l ha-1 de 

Stimulate® + minirrebolos da posição apical do 

colmo;  

 Tratamento 8 (T8): 0,75 l ha-1 de 

Stimulate® + minirrebolos da posição mediana do 

colmo;  

 Tratamento 9 (T9): 0,75 l ha-1 de 

Stimulate® + minirrebolos da posição basal do 

colmo; 

O tamanho do minirrebolo utilizado neste 

experimento, foi de 3 cm, seguindo a 

recomendação de Landell et al. (2012). Todas as 

gemas passaram por uma seleção visual para 

selecionar as gemas viáveis. Como controle 

fitossanitário, realizou-se a aplicação de calda 

fungicida (princípios ativos Azoxistrobina e 

Ciproconazol). 

Os minirrebolos foram distribuídos em bandejas 

plásticas de brotação, com as gemas voltadas para 

cima, contendo substrato (substrato comercial + 

30% de terra de barranco) e cobertas com o mesmo 

substrato (Figura 1). A irrigação foi definida de 

acordo com o desenvolvimento das plantas e com 

as condições de umidade do substrato. 

A brotação foi avaliada diariamente, onde as 

gemas emergidas do substrato eram quantificadas e 

anotadas (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Bandejas plásticas mostrando a posição 

das gemas no momento do plantio (A); Gemas 

sendo cobertas com substrato (substrato + 30 % de 

solo de barranco) (B); Detalhe da gema emergida 

em substrato (C); Aparência das plântulas de cana-

de-açúcar (D); IFMG – SJE, São João Evangelista 

– MG, 2016. Fonte: o autor. 

 

Calculou-se a porcentagem de brotação e o 

Índice de velocidade de brotação (IVB). O 

percentual de brotação (%) foi obtido pela 

fórmula: % de brotação = total de brotos / número 

de gemas plantadas * 100, calculado aos 18 dias 

após plantio (DAP) e o índice de velocidade de 

germinação de Maguire (1962, Apud GÍRIO et al., 

2015), aqui denominado de índice de velocidade de 

brotação (IVB), conforme a seguinte equação: 

IVB=(B1/N1+B2/N2+B3/N3+...+Bn/ Nn), em que 

Bn é o número de brotações computadas nas “n” 

contagens e Nn é o número de dias do plantio das 

gemas até as “n” contagens. 

Os dados foram submetidos a análise de 

variância, sendo as médias comparadas pelo Teste 

de Tukey, utilizando o valor P 

(probabilidade) >0,05 para detecção de diferenças 

significativas ao nível de 5 % de probabilidade 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Análise de variância de Índice de 

Velocidade de Brotação (IVB) e Porcentagem de 

Brotação (% B) de mudas pré-brotadas de cana-de-

açúcar cultivadas em diferentes doses de 

biorreguladores vegetais e posição de gemas em 

colmo 

 
 FV – Fonte de Variação; GL – Graus de Liberdade; SQ- Soma de 
Quadrados; QM – Quadrado Médio; p – nível de probabilidade. Fonte: 

Aderlan Gomes da Silva. 
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As análises foram realizadas no programa 

estatístico Statistica 7.0®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A posição de gemas no colmo que apresentou 

maior Índice de Velocidade de Brotação e 

porcentagem de brotação foi a apical (Tabela 2). O 

IVB representa a brotação média diária, ou seja, 

quanto maior o índice calculado, mais rápida a 

brotação. A porcentagem de brotação obtida pela 

relação entre o número de gemas brotadas e o 

número total de gemas plantadas indica a 

porcentagem de plântulas. 

 

Tabela 2. Índice de velocidade de brotação (IVB) 

e Porcentagem de brotação (%B) de mudas de 

cana-de-açúcar, em relação à posição de origem de 

gemas no colmo, aos 18 DAP em São João 

Evangelista - MG 

Posição de 

gemas no colmo 
IVB média 

% de 

Brotação 
 

Apical 14,37a 68,10a  

Mediano 6,70b 38,57b  

Basal 7,79b 42,38b  

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. Fonte: Aderlan 

Gomes da Silva. 

 

Segundo Davies (2004), a concentração de 

auxina na planta não é uniforme, diminui ao longo 

do caule. E as maiores concentrações de citocininas 

são encontradas em regiões meristemáticas ou em 

órgãos em crescimento com altas taxa de divisão 

celular (TAIZ e ZEIGER, 2009). As auxinas e 

giberelinas influenciam na divisão e o alongamento 

celular, enquanto as citocininas fazem-no só à 

divisão; no entanto também há inibidores desses 

processos que limitam o crescimento vegetal.  

Considerando a época de produção, plantio em 

13 de agosto de 2016 (inverno) e avaliação aos 18 

dias após o plantio, podendo ser um dos fatores que 

influenciaram na brotação das mudas. A 

temperatura apresentou durante as avaliações 

variações de 33,5°C e 11,1°C, média de 

temperaturas máxima e mínima, respectivamente. 

Segundo Casagrande (2008), a temperatura ótima 

para brotação é de 30 a 33ºC. Rosa (2013), 

realizando um estudo de caso sobre a produção do 

MPB e identificando as dificuldades durante o 

processo, observou que o efeito do produto para 

estimular a brotação e enraizamento das gemas, 

foram importantes, mesmo em estufa não sendo 

climatizada e época de produção também sendo no 

inverno, como é o caso desse experimento. 

Analisando os resultados da Tabela 3, pode-se 

observar que os reguladores vegetais não afetaram 

o IVB e porcentagem de brotação da cana-de-

açúcar. 

 

Tabela 3. Índice de velocidade de brotação (IVB) 

e Porcentagem de brotação (%B) em relação às 

doses de biorregulador vegetal, aos 18 DAP 

Doses (L ha-1) IVB média 
% de 

Brotação 

0 8,38a 45,95a 

0,5 10,24a 51,19a 

0,75 10,24a 51,90a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. Fonte: Aderlan 

Gomes da Silva. 

 

Isso mostra que a cultivar RB867515 não 

respondeu a aplicação de Reguladores Vegetais 

(RVs). Bolonhezi et al. (2006), utilizando o mesmo 

produto (RVs), reportaram que a cultivar 

RB835486 cultivada em ambiente caracterizado 

como estressante mostrou ser não responsiva ao 

regulador vegetal. 

Entretanto, Ferreira; Rosato; Bolonhezi (2007) 

notaram que a aplicação dos reguladores vegetais 

no sulco de plantio resultou em efeitos positivos, 

promovendo acréscimos sobre a fase de brotação e 

início do perfilhamento para determinadas 

variedades como SP89-1115, SP81-3250 e 

RB867515. Rosseto et al. (2007) e Vasconcelos et 

al. (2007) apud Ferreira et al. (2013), analisaram 

que o regulador vegetal com auxina, citocinina e 

giberelina, na cana-de-açúcar, promoveu aumentos 

na brotação e na massa seca das raízes, 

respectivamente.  

Houve efeito de doses do biorregulador no 

percentual de brotações, mas não houve efeito para 

o IVB (Tabela 1). Os tratamentos com doses de 0,5 

l ha-1 e 0,75 l ha-1 embora tenham diferido da 

testemunha na análise de variância e apresentado 

maiores médias %B, comparando com a 

testemunha (Tabela 3) não diferiram entre si nem 

da testemunha pelo teste de Tukey a 5%. Silva et 

al. (2008), avaliando a aplicação de bioestimulante 

Stimulate® a 0,25 l ha-1 no sulco de plantio de 

quatro variedades de cana-de-açúcar (RB86-7515, 

RB85-5113, RB83-5054 e SP89-1115), 

verificaram que o mesmo não se mostrou viável 

para aumento da produtividade das variedades 

estudadas. Miguel (2009), notou que a dose de 0,5 

l ha-1 de Stimulate® aplicado nos toletes, 

conjugada aos tratamentos fitossanitários no 

plantio, resultou em maior produtividade e 

consequentemente maior índice de lucratividade. 
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Constatou-se que em nenhum tratamento houve 

mortalidade das plântulas brotadas durante as 

avaliações, porém nenhum tratamento apresentou 

100% de gemas brotadas, como pode ser observado 

na tabela 2 e 3 pelos valores obtidos de 

porcentagem de brotação.  

O entrave em produzir mudas pré-brotadas sem 

estufa climatizada na fase de brotação é a variação 

de temperatura a qual as mudas ficam submetidas. 

Rosa (2013) entende que a implicação de produzir 

mudas pré-brotadas sem estufa climatizada na fase 

de brotação, é a baixa temperatura no inverno. 

Os biorreguladores devem prover à planta de 

um suplemento adicional de hormônios ou outros 

compostos para auxiliar seu metabolismo geral e 

com isso possam suportar melhor certas condições 

adversas ao desenvolvimento do cultivo. 

CONCLUSÕES 

As análises dos resultados das avaliações 

permitem concluir que: 

- Há efeito da aplicação do biorregulador 

vegetal sobre a brotação de mudas de cana-de-

açúcar, mas este não foi detectado pelo teste de 

Tukey. 

- As doses de biorregulador aplicado não 

alteraram o Índice de Velocidade de Brotação 

(IVB). 

- As doses de biorregulador aplicado afetaram a 

Porcentagem de Brotação (%B) das mudas de 

cana-de-açúcar, apresentando um provável 

aumento. 

- A posição de origem do propágulo que 

apresentou um maior IVB e %B foi o apical. 
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INTRODUÇÃO 

O valor da água para um produtor rural é 

extremamente grande. Uma propriedade que 

contenha nascentes e rios, ribeirões e lagoas possui 

uma fonte natural de energia de grande valor 

econômico. Na maioria das vezes a qualidade dessa 

água é negligenciada, porém, no cenário atual, 

apenas sua disponibilidade em abundância para o 

uso na agricultura não pode mais ser considerado o 

principal. ARAÚJO (2001) afirma que a qualidade 

da água é um conjunto de características físicas, 

químicas e biológicas que possam atender aos 

múltiplos usos a que se destina. HESPANHOL 

(2001) esclarece que, as condições geológicas e 

geomorfológicas e a cobertura vegetal da bacia de 

drenagem, do comportamento dos ecossistemas 

terrestres e de águas doces e das ações do homem, 

também são determinantes para a qualidade da 

água. As atividades realizadas dentro da 

propriedade rural são determinantes da qualidade e 

da quantidade de água disponível para a 

manutenção diária desse sistema, influenciando 

diretamente na qualidade e na quantidade dos 

produtos que são gerados.  

BRANCO (1991) descreve a qualidade da água 

como sendo um grau de pureza absoluto ou 

próximo quanto possível do natural, isto é, tal como 

se encontra nas nascentes, antes do contato com o 

homem. Além disso, há um grau de pureza 

desejável, o qual depende do seu uso, que inclui 

abastecimento, irrigação, indústria, pesca, entre 

outros. 

Os processos que envolvem o tratamento da 

água no IFMG campus São João Evangelista 

(IFMG/MG), envolvem etapas simples como 

filtragem em filtros de brita, areia lavada e carvão 

ativado, e cloração que visa a eliminação de 

microrganismos que podem comprometer a saúde 

do homem.  TUCCI (2005) afirma que mesmo em 

países onde existe tratamento de água, coleta e 

tratamento de esgoto, pouco se conhece da 

eficiência do mesmo e o grau de contaminação para 

jusante. Este processo pode se agravar com a 

privatização, na medida em que a concedente não 

tenha capacidade de fiscalização adequada. 

A interferência na qualidade da água pode 

acontecer mesmo em um sistema minuciosamente 

projetado, assim em nenhum sistema de tratamento 

pode-se mensurar com 100% de confiabilidade que 

a água que sai das nossas torneiras tem a qualidade 

indicada pelo Ministério da Saúde em sua portaria 

n° 518/2004. Essas variações também devem ser 

monitoradas para que através desse 

acompanhamento seja possível avaliar a eficiência 

do tratamento que a empresa de saneamento 

realiza. 

Assim, ações que busquem comprovar a 

qualidade da água são importantes, pois a 

comprovação de que realmente se está consumindo 

uma água com qualidade torna-se algo importante 

para a comunidade como uma forma de avaliar se 

as empresas de saneamento fornecem uma água 

que não ofereça riscos à saúde humana. 

Portanto, o objetivo desde trabalho foi analisar 

a qualidade da água do Instituto Federal de Minas 

Gerais campus São João Evangelista MG, 

caracterizando a água pós tratamento e 

comparando com os parâmetros de potabilidade 

impostos pela portaria n° 518/2004 do Ministério 

da Saúde. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de março á 

agosto de 2016, no IFMG/SJE, onde foram 

coletadas no setor de olericultura amostras de água 

sem tratamento (água bruta), já para as amostras de 

água tratada (água tratada) foi realizado rodizio em 

toda a instituição coletando amostras nos prédios 

de silvicultura, agronomia, agroindústria e 

refeitório. 

As análises de pH, e cloro foram realizadas uma 

vez por semana, sendo que, em cada semana eram 

feitas coletas dos dados em locais distintos. As 

demais variáveis foram analisadas a cada 15 dias, 
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totalizando dados de seis meses que abrangeram o 

final do verão, outono e inverno. 

As amostras foram levadas para o laboratório de 

águas do IFMG-SJE, onde realizou-se as análises 

de sólidos totais, sólidos fixos, coliformes totais, 

para as amostras de água tratada também foi 

monitorado os teores de cloro presente. Todas as 

coletadas ocorreram no período da manhã 

utilizando recipientes de vidro previamente 

esterilizados seguindo os procedimentos 

recomendados pelo guia de coleta de amostra de 

água da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 

2006).  

Para as análises de turbidez, pH, e cloro residual 

foram utilizados os equipamentos disponibilizados 

pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais- 

COPASA MG, sendo que todos os equipamentos 

foram devidamente calibrados com antecedência 

para uma perfeita obtenção dos dados. 

Todos os métodos de análise bem como os 

equipamentos e materiais utilizados nas análises 

seguiram metodologia proposta por APHA (2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análises físico-químicas da água, as 

amostras estiveram dentro dos padrões exigidos 

pelas portarias 518\04 e 2914\11. O cloro residual 

presente na água após tratamento permaneceu em 

entorno de 1,5 mg\L mesmo em locais mais 

distantes na rede principal de distribuição, isso 

demonstra que a água chega nos reservatórios de 

acordo com os padrões exigidos pelo Ministério da 

Saúde, e consegui ser distribuída para as caixas 

d’água de todos os prédios e setores da Instituição 

mantendo esse mesmo padrões de qualidade. 

O pH sofreu mais oscilações na água bruta 

principalmente devido as concentrações de sólidos 

dissolvido presente. Para a análise da Turbidez 

comparando os resultados com as duas portarias a 

água tratada enquadrou perfeitamente nas 

exigências do Ministério da Saúde variando pouco 

nos resultados encontrado, ficando sempre entorno 

de 0,13 á 0,21 NTU. 

 

 

Tabela 1. Resultados médios encontrados no periodo de março á agosto de 2016 para as analises de coliformes 

fecais, pH, sólidos totais, turbidez e cloro residual 

 
 

Tabela 2. Padrões Físico-químicos e microbiológicos de potabilidade da água para consumo humano segundo 

as portarias 518/04, e 2914/11 

Parâmetro Unidade 
VMP Portaria 

518\04 

VMP Portaria 

2914\11 
Água Tratada 

Água 

Bruta 

Cloro Residual mg\L 2,00 2,00 1,4 ---- 

pH Unidade pH 6,0 á 9,5 6,0 à 9,5 7,15 6,43 

Turbidez NTU 5 0,5 0,14 1,5 

Sólidos mg\L 1000 1000 0,42 8,15 

Coliformes NMP Ausência Ausência 0 11 
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A concentração de sólidos totais foi o parâmetro 

que caracterizou bem a eficiência do sistema de 

filtragem da Estação de Tratamento de Água-ETA, 

conseguindo manter-se sempre abaixo dos 

0,5mg\L. É importante ressaltar que turbidez e 

sólidos sofrem muita variação de acordo as 

estações do ano, em períodos de chuvas devido ao 

acumulo de material orgânico e de solo que chega 

os rios através do escoamento superficial é comum 

termos índices altos de Turbidez e sólidos 

dissolvidos na água. Assim, levando em 

consideração o período que foi realizado este 

trabalho, e para estes parâmetros, a água que 

chegava na ETA apresentava-se com baixas cargas 

de materiais dissolvidos, caracterizando uma água 

que continha maiores teores de sólidos voláteis em 

detrimento de uma baixa carga de sólidos fixos 

presente nas amostras. 

Os resultados obtidos para coliformes foram 

dentro do esperado já que em todos os pontos de 

coleta a água manteve um teor considerável de 

cloro residual, para todas as amostras não houve 

variações, caracterizando uma água com ausência 

de coliformes totais. O continuo monitoramento 

desse parâmetro é fundamental, pois, as bactérias 

do grupo coliformes são extremamente resistentes 

possuindo maior tempo de vida que as outras 

bactérias patogênicas vinculadas a água, além de 

conseguirem sobreviverem a ação dos agentes 

desinfetantes por maior período de tempo.  

CONCLUSÕES 

De acordo com as diretrizes do Ministério da 

saúde em cumprimento as exigências das portarias 

518\04 e 2914\11, a água do Instituto Federal de 

Minas Gerais campus São João Evangelista MG 

encontra-se dentro dos padrões de potabilidade, 

demostrando uma boa eficiência da ETA no 

tratamento da água. 
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INTRODUÇÃO 

O número de refeições produzidas na UAN do 

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São 

João Evangelista, acarreta alguns problemas como 

o aumento na geração de resíduos. Quando o 

descarte desses resíduos é feito em lixo comum 

acarreta a produção de chorume, segundo Serafim 

et al., (2003) chorume é um líquido escuro gerado 

pela degradação dos resíduos em aterros sanitários. 

Uma alternativa de tratamento e, 

consequentemente, de aproveitamento desse tipo 

de resíduo consiste na compostagem (TEIXEIRA 

et al., 2004). A compostagem é a transformação de 

resíduos que podem ser compostados, através de 

processos físicos, químicos e biológicos, em um 

material orgânico mais estável e resistente à ação 

de espécies consumidoras, sendo utilizado como 

corretivo de solos (NOGUERA, 2011). 

Em outras palavras, a partir da mistura de restos 

de alimentos, frutos, folhas, estercos, palhadas, 

dentre outros, obtêm-se, no final do processo, um 

adubo orgânico homogêneo, possibilitando sua 

utilização na agricultura (SOUZA et al., 2001). 

Há poucos relatos na literatura de compostagem 

de resíduos alimentares, o presente trabalho tem 

como objetivo avaliar a qualidade do composto 

produzido. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no setor de 

Olericultura do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) – 

Campus São João Evangelista à 22°13’ de latitude 

Sul e 54°24’ de longitude Oeste, clima tropical com 

estação seca (classificação climática de Koppen-

Geiger: Aw) no período de março a julho de 2015. 

Os resíduos constituintes da pilha foram esterco 

bovino/caprino, resto ingesta proveniente da UAN 

e palha de café na proporção de 1:1:1. Foi realizado 

monitoramento diário das pilhas, observando a 

temperatura e a umidade presente na mesma. 

Durante o processo as pilhas foram revolvidas três 

vezes por semana para promover a aeração e 

controle da temperatura. 

Após a maturação do composto o mesmo foi 

passado em peneira com malha de 4 mm para 

homogeneização e em seguida coletado uma 

amostra para a análise química, sendo 

encaminhada para o laboratório de Solos do 

Instituto Federal Campus São João Evangelista. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O composto atingiu a maturação em torno de 90 

dias, apresentando coloração escura e odor de 

terra. Segundo Kiehl (1998), a maturidade do 

composto ocorre quando a decomposição 

microbiológica se completa e a matéria orgânica é 

transformada em húmus. 

O composto orgânico apresentou a seguinte 

composição: pH em H2O = 8,0; M.O = 33,28 dag. 

kg-1 ; P Extrator Mehlich 1 = 318,7 mg.dm-3; K = 

7600 mg. dm-3 Ca2+ = 7,8 cmolc dm-3. 

O elevado teor de nutrientes contido no 

composto pode ser decorrente da composição da 

pilha, devido à mistura de esterco bovino/caprino 

juntamente com os restos alimentares.  

Os teores de fósforo foram bem elevados com 

valor de 318,7 mg.dm-3 , o mesmo foi observado 

por Gomes et al., (2008), na produção de composto 

a base e esterco de equino e leucena. 

Foi observado também elevados teores de 

potássio com valor de 7600 mg.dm-3, o que pode 

ser justificado pela presença da palha de café, o que 

foi constatado por Sediyama et al., (2000), onde a 

palha de café, por possuir originalmente maior 

concentração de potássio, proporcionou a 

produção de compostos com percentuais de K 

superiores. Também foi observado o mesmo para 

Gomes et al., (2008), que constatou aumento no 

teor de potássio usando sobreiro. 

O composto apresentou elevado teor de matéria 

orgânica, sendo esta importante para retenção de 

água no solo, manutenção da temperatura e da 

microbiota do solo, contribuindo para a diminuição 

de doenças nas plantas. Gomes et al., (2008), 
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observou que houve aumento significativo de 

matéria orgânica quando foi utilizado somente 

esterco bovino para produção de composto. 

Gomes et al., (2008), encontrou valores de 

cálcio elevados trabalhando a compostagem de 

esterco bovino e leucena, sendo atribuído a leucena 

o incremento no teor de cálcio encontrado. O 

composto produzido com resto ingesta apresentou 

valores ínfimos de cálcio, que pode ser decorrente 

da composição da pilha. 

Na literatura consultada, não foram 

encontrados relatos de compostagem a partir de 

resto ingesta, o que dificulta identificar qual o 

incremento do resto ingesta nos elevadores teores 

de nutrientes encontrados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O composto produzido apresentou elevado teor 

de M.O, pH, P, K e Ca, o que indica uma alternativa 

para fertilização orgânica e redução dos resíduos 

destinados ao lixão. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere nas atividades de 

pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em 

História Regional e Desenvolvimento – GEHRD 

(Figura 1), e apresenta resultados preliminares da 

pesquisa bibliográfica do projeto intitulado: 

“Cultura Material e Habitações no “Centro 

Nordeste Mineiro”: um levantamento das “casas 

centenárias” como subsídio para o fortalecimento 

da identidade regional e das políticas de defesa do 

patrimônio cultural”. 

 

 
Figura 1. Logo do GEHRD. 

 

Dentre os objetivos da pesquisa, consta o 

levantamento de informações acerca do patrimônio 

material da região, buscando bases bibliográficas e 

documentais que auxiliem na caracterização da 

historicidade do “Centro Nordeste Mineiro”.  

O estudo da História de cidades do entorno 

do IFMG/SJE, tais como: São João Evangelista, 

Peçanha, Serro, Guanhães, Conceição do Mato 

Dentro, é fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa. Para isso, buscamos a bibliografia já 

existente sobre a história regional, sobretudo 

aquela escrita por memorialistas locais. 

Também buscou-se levantar, acessar e 

digitalizar o que não estava digitalizado dos 

“Inventários de Proteção ao Acervo Cultural 

(IPAC’s)”, estes, produzidos pelas prefeituras 

municipais, em atendimento à política estadual 

de municipalização da proteção do patrimônio 

cultural. Sobretudo aquilo que dizia respeito ao 

patrimônio edificado dos municípios. 
 

 
Figura 2. Capa do livro de Dermeval José Pimenta, 

“A Mata do Peçanha”. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados são:  

• Bibliografia sobre a história regional.  

• Inventários de Proteção ao Acervo Cultural 

- IPAC’s Municipais. 

• Máquina digital para fotografia dos 

IPAC’S. 

A metodologia utilizada é a leitura e fichamento 

da bibliografia sobre a história regional, com a 

posterior discussão nos seminários de leitura de 

textos do GEHRD, buscando contrastá-la com a 

historiografia atualizada. No que se refere aos 

IPAC”s, a metodologia utilizada é a leitura, seleção 

e digitalização de informações que se referem às 

edificações e à cultura material. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A principal obra fichada e discutida até o 

momento foi o livro: “A Mata do Peçanha: sua 

história e sua gente” (Figura 2), publicado em 1966 

e escrito por Dermeval José Pimenta (1893 – 

1991). Intelectual da região, de renome durante o 

século XX, o autor foi idealizador e fundador da 

antiga “Escola de Iniciação Agrícola de São João 

Evangelista”, atual IFMG/SJE. Dermeval Pimenta 

formou-se em Engenharia de Minas e Civil pela 

Escola de Minas de Ouro Preto em 1918, em 1946 
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tornou-se o segundo presidente da Companhia Vale 

do Rio Doce, fundada três anos antes. Escreveu 

diversos livros, no âmbito de sua atuação 

intelectual, foi presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais (IHGMG), entre 1969 

e 1976. Sua obra foi e ainda é a principal 

referência para diversos outros autores que se 

debruçaram sobre a História dos Municípios do 

Centro Nordeste Mineiro. 
 A Mata do Peçanha, título do livro, designa-se 

ao responsável por adentrar a mata e iniciar as 

primeiras atividades de desenvolvimento daquele 

local: “(...) João Peçanha Falcão, ao deixar a Vila 

do Príncipe [Serro, em 1758] iniciou as 

investigações no Rio Vermelho, desceu por ele, 

alcançou o Rio Suaçuí Grande e por este abaixo foi 

até sua embocadura no Rio Doce. (...) ao descobrir 

uma esplanada no alto de um morro que dominava 

extensa região de matas virgens orladas pelo 

imponente perfil da Serra Geral, (...) o local passou 

a denominar-se “Descoberto do Peçanha”. 

Com a ascensão da região e do descoberto, 

“(...) Santo Antônio do Peçanha se tornou um 

grande município, onde a cultura da cana-de-

açúcar, de café e de cereais; a criação de bovinos e 

principalmente de suínos; a produção de toucinho, 

a fabricação de ferramentas das forjas do ferro Sujo 

e do Jambeiro, o aumento da população rural e o 

surgimento de novos e prósperos arraiais, 

demonstravam seu desenvolvimento econômico, 

político e social (...)”. 

A fundação da cidade de São João Evangelista 

deu-se através da vinda de Ildefonso da Rocha 

Freitas, que se apossou de terras no local, como 

mencionado no fragmento a seguir: “(...) entre 

1820 e 1830, o capitão português Ildefonso da 

Rocha Freitas apossou-se das terras situadas nas 

vertentes dos Córregos de São João e Bom 

Jardim(...) (p.78). (...) Em 1874 os herdeiros 

cumprindo as determinações testamentárias, 

doaram à Igreja Nossa Senhora do Rosário, como 

patrimônio, dois alqueires de terras situadas entre 

os Córregos de São João e Bom Jardim (...).  
Sobre Guanhães, o livro detalha o 

descobrimento do lugar, que se deu por João de 

Azevedo Leme, sertanista desbravador, na busca de 

ouro. O mesmo encontrou aluviões auríferos no 

Ribeirão do Graipu, afluente do Rio Correntes, nas 

proximidades da atual cidade de Guanhães. A 

fundação do povoado é detalhada no seguinte 

fragmento: “é considerado como primeiro 

povoador das terras de São Miguel, atual cidade de 

Guanhães, José Coelho da Rocha, procedente da 

freguesia do Morro do Pilar, entre os anos de 

1815/1820. [...] Nos anos de 1818/1821, Manoel de 

Oliveira Rosa, Joaquim de Oliveira Rosa, Antônio 

de Oliveira Rosa, Faustino Xavier Caldeira, 

doaram ao arcanjo de S. Miguel terrenos situado 

entre os Córregos Bom Sucesso e Vermelho, sendo 

por isso considerados fundadores do povoado (...)”. 

 

Dentre os resultados preliminares, também 

foram levantados os IPAC’S dos municípios de 

Guanhães e São João Evangelista. Grande parte 

daqueles do primeiro município se encontravam 

digitalizados (Figura 4), no segundo município, 

digitalizamos os que se referia à estruturas 

construídas, conforme a Tabela 1, e Figura 3, 

abaixo. 

 

 
Figura 3. Informações sobre Estrutura Construída 

no IPAC_2007_QUADRO2/ SJE. 
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Figura 4. Informações sobre Estrutura Construída 

no IPAC/2005, Guanhães/MG. 

CONCLUSÕES 

Concluímos que os contextos históricos 
municipais e regionais são muito ricos, levando em 
conta que há grande documentação que auxilia na 
compreensão e levantamento de dados sobre as 
histórias municipais. Logo, a pesquisa 
bibliográfica, aliada à análise de documentos como 
IPAC’S e os inventários post-mortem, contribui 
sistemicamente para o levantamento da história 
regional. Cabe ressaltar que a documentação do 
IPAC, em São João Evangelista, está fragmentada, 
e condicionada de forma precária, demonstrando a 
falta de valorização das políticas de proteção ao 
patrimônio, no âmbito municipal. 
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Tabela 1 - Relação de Encadernações pertencentes à 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e 

Esportes – Inventários de Proteção ao Acervo Cultural 

(IPAC), município de São João Evangelista / MG - 2016

1.     AÇÕES DE PROTEÇÃO E INVESTIMENTOS DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA EXERCÍCIO 2002 

– PASTA QUADRO 3.

2.     LAUDOS TÉCNICOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 

2003/2004

3.     LAUDOS TÉCNICO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

EXERCICO 2004 – PASTA QUADRO 1

4.     RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL E DE INVESTIMENTOS 

FINANCEIROS EM BENS E ATIVIDADES CULTURAIS – 

EXERCÍCIO 2004 – PASTA QUADRO 3

5.     RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL – EXERCÍCIO 2005 – PASTA 

QUADRO 3

6.     RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL – EXERCÍCIO 2005 – PASTA 

QUADRO 3 (ITEM 1)

7.     RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL – EXERCÍCIO 2005 – PASTA 

QUADRO 3 (ITEM 2)

8.     RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL – EXERCÍCIO 2005 – PASTA 

QUADRO 3 (ITEM1/2)

9.     POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 

CULTIRAL – EXERCÍCIO 2006 – PASTA QUADRO 1

10.  LAUDOS TÉCNICOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

EXERCÍCIO 2006 – PASTA QUADRO 3

11.  AÇÕES DE PROTEÇÃO E INVESTIMENTOS / 

ATUAÇÃO NA PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS – 

EXERCÍCIO 2006 – PASTA QUADRO 4.

12.  NVENTÁRIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

EXERCÍCIO 2007 – PASTA QUADRO 2.

13.  LAUDOS TÉCNICOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

EXERCÍCIO 2008 – PASTA QUADRO 3

14.  AÇÕES D EPROTEÇÃOE INVESTIMENTOS / ATUAÇÃO 

NA PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS – EXERCÍCIO 

2010 – PASTA QUADRO 4

15.  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICIPIO DE SÃO 

JOÃO EVANGELISTA – EXERCÍCIO 2010 – PASTA 

QUADRO 1

16.  AÇÕES D EPROTEÇÃOE INVESTIMENTOS / ATUAÇÃO 

NA PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS – EXERCÍCIO 

2011 – PASTA QUADRO 4

17.  POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMÕNIO CULTURAL DE 

SÃO JOÃO EVANGELISTA – EXERCÍCIO 2012 – PASTA 

QUADRO 1

18.  LAUDOS TÉCNICOS DE ESTADO E CONSERVAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

EXERCÍCIO 2012 – PASTA QUADRO 3

19.  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2012 – 

PASTA QUADRO 5

20.  AÇÕES DE PROTEÇÃO E INVESTIMENTOS/ ATUAÇÃO 

NA PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS – EXERCÍCIO 

2012 – PASTA QUADRO 7

21.  LAUDOS TÉCNICOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

– EXERCÍCIO 2016 – ANO – 2014

22.  QUADRO II - INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL- EXERCÍCIO 2016 

23.  ATAS DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL DE 

SÃO JOÃO EVANGELISTA

24.  POLÍTICA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO 

EVANGELISTA 

25.  MANUAL DE LEVANTAMENTO DE OFERTA TURÍSTICA

26.  CENTRO CULTURAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

FORMULÁRIO PADRÃO

27. ARTE NA TERRA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA – 

FORMULARIO PADRÃO 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e 

Esportes, município de São João Evangelista / MG - 2016
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere nas atividades de 

pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em 

História Regional e Desenvolvimento – GEHRD, e 

apresenta resultados e análises preliminares, da 

pesquisa documental, do projeto intitulado: 

“Cultura Material e Habitações no “Centro 

Nordeste Mineiro”: um levantamento das “casas 

centenárias” como subsídio para o fortalecimento 

da identidade regional e das políticas de defesa do 

patrimônio cultural”. 

É objetivo da pesquisa: coletar, sistematizar e 

elaborar conhecimento historiográfico, de base, 

sobre o patrimônio cultural, histórico e edificado 

do Centro Nordeste Mineiro, mais 

especificamente, acerca das habitações centenárias 

nos municípios de Serro, Conceição do Mato 

Dentro, Peçanha, Guanhães, Sabinópolis e São 

João Evangelista. Para isso, buscamos estudar o 

patrimônio histórico desses municípios, a partir dos 

referencias teóricos dos estudos de “cultura 

material”. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados são: Inventários post-

mortem presentes nos arquivos dos Fóruns 

municipais e Máquina digital para fotografia dos 

inventários. A metodologia utilizada é análise 

documental quantitativa e qualitativa. A partir da 

identificação de inventários post-mortem nos 

Fóruns, é realizada a digitalização dos documentos 

para a extração de informações que são transcritas 

em banco de dados desenvolvido pela equipe do 

projeto (Figura 1). Posteriormente, segundo a 

quantidade de documentos encontrados nos 

municípios, são realizadas análises quantitativas 

e/ou qualitativas. Por fim, serão produzidas 

sínteses em textos acessíveis e disponibilizados no 

website do GEHRD, objetivando a circulação e 

fortalecimento de conhecimentos específicos 

acerca do patrimônio cultural regional. 

 
Figura 1. Equipe do GEHRD no Fórum de 

Peçanha/MG. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, foram identificados e 

digitalizados os acervos de inventários post-

mortem e demais documentos de natureza cível do 

Fórum municipal de Guanhães, totalizando 12 

processos, compreendendo o período que vai do 

ano de 1884 a 1945; e de Peçanha, totalizando mais 

de 400 processos, entre o período de 1857 a 1925. 

Neste último acervo foi digitalizada uma amostra 

de 43 inventários, entre 1857 a 1886, como pode 

ser observado na Tabela 1, abaixo. 

Em análise inicial da soma dos bens e fortuna 

total (monte-mor, em réis) encontrados nos 

inventários de Peçanha, pudemos inferir algumas 

conclusões preliminares sobre a distribuição da 

riqueza no território da antiga “Mata do Peçanha”, 

como era chamada parte do atual Centro Nordeste 

Mineiro, durante o período Imperial. 
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Pelo que se pode observar na Tabela 2, apenas 

um inventariado, o capitão João Batista Queiroz, 

sozinho, deteve 29% de toda a riqueza levantada na 

amostra, demonstrando como um único 

proprietário poderia concentrar grande fortuna no 

território da Mata do Peçanha. De mesmo modo, se 

somarmos as duas últimas faixas de riqueza, 

observamos que 6 indivíduos, ou seja, cerca de 16 

% da amostra, detinham juntos 60,5 % de toda a 

fortuna do grupo, ao mesmo tempo em que, 10 

indivíduos, os mais pobres, cerca de 27% da 

amostra, nas três primeiras faixas de fortuna, 

detinham apenas 4,8% da riqueza geral, restando à 

classe intermediária, denominada “Média” (21 

indivíduos, 56% da amostra), concentrar 34,7% da 

riqueza do grupo. 

Da análise concluímos que a sociedade da Mata 

do Peçanha no período Imperial era muito desigual, 

com um terço de inventariados podendo ser 

considerados pobres, com fortunas muito pequenas 

e médias baixas, ao mesmo tempo em que cerca de 

um sexto dos inventariados detinha a maior parte 

da fortuna do grupo. 

Além disso, podemos dizer que os grupos 

médios detinham certa expressão dentro do padrão 

de distribuição da riqueza, concentrando cerca de 

um terço da riqueza total, como pode ser observado 

no Gráfico 1. 

As habitações subsistentes do período Imperial, 

no Centro Nordeste Mineiro, não são muitas, e 

representam, pelo que pudemos observar até o 

momento, os indivíduos situados nas faixas 

superiores de fortuna, a saber, as “Fortunas Médias 

Altas” e “Fortunas Grandes Baixas”, ou seja, 

indivíduos “ricos”, aqueles que se destacaram 

acima das “Fortunas Médias”. 

 
 

 
 

Dentre as habitações centenárias da região, 

pudemos identificar uma de enorme importância 

para a presente pesquisa, trata-se da atual “Fazenda 

Mundo Novo”, de propriedade da família 

Evangelista dos Santos (Figura 2 e 3).  

Níveis de 

Fortuna

% 

Invent.

Nº 

Invent

.

Soma por 

Faixa

% Sobre 

Total
Fortunas

até 200$00 0,000 0 0 0,0
Muito 

Pequenas

200$001 à 

1:000$000
0,108 4 2.260.690 1,0 Pequenas

1:100$001 à 

2:000$000
0,162 6 8.673.550 3,8 Médias Baixas

2:000$001 à 

10:000$000
0,568 21 78.141.593 34,7 Médias

10:000$001 à 

50:000$000
0,135 5 68.968.313 30,6 Médias Altas

50:000$001 à 

200:000$000
0,027 1 67.340.584 29,9 Grandes Baixas

Total 100% 37 225.384.730 100 -

Tabela 1 - Níveis de Fortuna em Peçanha (1857 - 1886) 

Fonte: Acervo de Inventários Post-mortem do Fórum de Peçanha/MG. 

Classificaçãode Fortunas Kátia Mattoso.

Ano Inventariado Inventariante Monte-mor Escravos

1857 Francelina Soares de Siqueira Manoel Alves Ferreira - 5

1857 Manoel Ferreira da Silva Maria Alves Ferreira (Dona) 4.041.500 1

1865 Antonio Gomes de Brito Maria Francisca de Jesus (Dona)1.105.760 -

1865 Joanna Damasceno Pereira Antônio Nunes Coelho 15.915.010 12

1866 José Joaquim da Costa Felix Ana Flora do Patrocínio (Dona)6.013.560 7

1866 Josefa Maria de Souza Raimundo Nonato da Silva 8.992.288 5

1868 Eufrázia Maria do Espírito Santo Joaquim Preireira Afonso 11.776.275 7

1868 João de Araújo Faula Manoel Ignácio Alves 2.178.244 -

1871 João Júlio Ribeiro (padre) Claridiana Leopoldina da Silva Braga9.337.650 7

1871 Thereza Júlia de Arruda José Antônio do Carmo - -

1872 Fidelis Lima de Brito Antônia Apolinária de Oliveira4.349.000 3

1872 Francisca Cândida de Jesus José de Queiroz 2.140.080 -

1872 Francisco Barbosa José Germano da Costa 2.282.625 -

1872 José Barreto Ana Thereza Pereira 5.658.910 -

1872 José Gonçalves Moreira Ana Nunes Coelho (Dona) 17.238.680 15

1872 Silvério Gonçalves Ribeiro Ana Felícia dos Santos 8.790.000 9

1873 Francisco Higino Madeira ? Rosa Maria de Lima (Dona) 1.911.850 1

1874

Ana Pereira Lima, Ana Gomes 

dos Santos e Manoel Lopes de 

Siqueira

Antonia da Rocha Pereira 296.290 -

1874 Antônio José Antunes Josefa Pereira 963.000 -

1874 Vicência Maria de Jesus (Dona) José Bernardes de Castro 2.575.575 1

1875 Maria Cândida dos Prazeres Justino Moreira Coelho - 4

1875 Maria dos Santos Martins José Pereira de Andrade 2.337.600 -

1876 Raimunda Mendonça Machado Antônio Raimundo Soares 721.400 -

1876 José Marcelino de Lima Maria Thereza de Jesus (Dona)2.990.260 10

1877 João Batista Queiroz (Capitão) Edwiges Carvalho de Queiroz (Dona)67.340.584 33

1877 Paulo Vieira Santos Joana Ferreira de Morais 280.000 -

1857
Maria Ferreira de São Miguel e 

Joaquim Lemos de Brito
Maria Rita de Castro 2.021.060 1

1860 Delfino Lins de Souza Maria Angélica de Oliveira (Dona) - -

1865 Fernando Pereira Rosa Maria Soares Pereira (Dona) 2.405.000 2

1865 Francisca Moreira de Jesus Chrispim dos Anjos Silva 1.205.440 -

1865 Joaquina Rosa de Araújo Manoel Francisco de Magalhães2.838.540 -

1865 Manoel Jacintho De Azevedo Francisca Pereira Guimarães - 3

1865
Maria Rosa de Oliveira e João 

José de Oliveira
José Antônio de Oliveria 3

1866 Antônia da Costa Duarte Manoel Alves Sampaio 1.646.700 1

1874 Maria Paulina de Jesus Luis Martins Pinto 1.600.000 -

1876 Antônio Coelho Linhares Ana Jacinta de Jesus 6.710.396 4

1877 Alvas Pereira Sirpa Francisca Ferreira Nunes (Dona)3.305.000 1

1878 Manuel Vieira Souto Josefina P? de Jesus 2.099.000 1

1881 Francisco Lopes de Azevedo Maria Lopes (dona) 1.203.800 -

1881
Isabel de Tal, mulher de José 

Fernarndes Bernardes Júnior
Manoel Medeiros da Costa 5.041.540 5

1881 Joaquina Rosa de Jesus João Bernardes Vieira 3.798.040 10

1881 Senhorinha Flora de Oliveira Antônio Carvalho Monteiro 6.663.900 3

1863 Maria Cândida de Jesus Manoel Neto da Silva 12.757.860 6

1886 Manoel Neto da Silva Joaquina Egídia de Jesus (Dona)11.280.488 5

Fonte: Acervo de Inventários Post-mortem do Fórum de Peçanha/MG.

Tabela 2 - Inventários Digitalizados em Peçanha (1857 - 1886)
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Dois dos inventários de nossa amostra, em 

Peçanha, se referem à fazenda, antiga Bom Jardim, 

depois Casuarinas e atual Mundo Novo.  

 

 
Figura 2. Sede da Fazenda Mundo Novo (Antiga 

Casuarinas e Bom Jardim). A construção é mais 

antiga que o município de São João Evangelista. 

Construída provavelmente na década de 1850 

(Isaac C. Ribeiro, 2015) 

 

 
Figura 3. Sede da Fazenda Mundo Novo (então 

Casuarinas), em 1945. Detalhe das benfeitorias que 

já não existem. Fonte: Arquivo Público Mineiro, 

fundo Dermeval José Pimenta. 

 

Comparando os inventários – o primeiro 

realizado em 1863, quando morre dona Maria 

Cândida de Jesus, esposa de Manoel Neto da Silva; 

e o segundo quando este vem a falecer, em 1886 – 

podemos observar algumas modificações na forma 

de avaliação da sede, bem como no acréscimo e/ou 

modificação das benfeitorias. 

Em 1863 a sede foi descrita da seguinte forma: 

“(...) uma morada de casas coberta de telhas sita 

digo de casas novas assoalhadas cobertas de telhas 

situadas no terreiro desta Fazenda denominada 

Bom Jardim, distrito do arraial de Santo Antônio 

do Peçanha Termo da cidade do Serro (...)” 

2.000$000.  Pelos dizeres “casas novas”, podemos 

inferir que deveria fazer pouco tempo de sua 

construção, e por seu grande valor, dois contos de 

réis, provavelmente se trata da construção ainda 

existente (Figura 1 e 2), uma estrutura de extensas 

dimensões. Na avaliação das terras, constava: “(...) 

as terras de culturas desta Fazenda denominada 

Bom Jardim, (...), as quais se compõem todas de 

terras de culturas em capoeiras e matos virgens as 

quais dividem por um lado córrego abaixo com 

terras pertencentes a Ildefonso da Rocha Freitas 

(...) cento e vinte oito alqueires de planta de milho 

a preço de vinte mil reis por cada alqueire (...)” 

2:560$000. Temos, portanto, a informação de que 

as terras da fazenda eram confrontantes com as 

terras de Ildefonso Freitas. Este, segundo Dermeval 

José Pimenta, era sogro do proprietário da fazenda 

Bom Jardim, Manoel Neto da Silva, e fundador do 

arraial de São João Evangelista (que ainda não 

existia quando desta avaliação, em 1863).  Os 

herdeiros do capitão Ildefonso, a seu pedido, 

doaram as terras para fundação do arraial de São 

João Evangelista, justamente na confrontação com 

as terras da fazenda Bom Jardim, 11 anos após esta 

avaliação, em 1874. (PIMENTA, 1966, p. 79). 

Naquele momento, como se pode ler na descrição 

da sede, o local era tratado como distrito do arraial 

de Peçanha, cidade do Serro. 

Já no inventário de 1886, a casa foi descrita da 

seguinte forma: “uma parte na casa de sobrado sita 

na fazenda vista e avaliada na quantia de um conto 

e oitenta e três mil trezentos e trinta e dois réis, 

incluso o quintal” 1:083$332. A casa agora é 

descrita como sobrado, passados 23 anos da 

realização do primeiro inventário, e por seu valor, 

é possível que se trate da mesma sede avaliada em 

1863. A construção de uma nova casa, que na 

primeira avaliação era “nova” e de grande valor 

(dois contos), não seria muito viável. A descrição 

como “sobrado”, em 1886, talvez justificar-se-ia 

em uma estratégia para valorização do bem, tendo 

em vista que, de fato, se a estrutura que ainda existe 

for a mesma, não se trata de um sobrado 

integralmente, sendo apenas a parte da fachada de 

“sobrado” (dois andares, figura 1 e 2). Quanto à 

expressão: “uma parte na casa”, não pudemos 

precisar ainda se, seguindo essa descrição, a 

avaliação do bem se refere somente à uma parte, ou 

ao valor total da casa. 

As terras da fazenda, em 1886, foram descritas 

da seguinte forma: “onze mil quinhentos e sessenta 

litros, ou cento e quarenta e quatro, e meio 

alqueires de terras de culturas e pastos sitos nesta 

fazenda do Bom Jardim, cuja fazenda divide 

córrego abaixo dividindo por um vale, com o 

arraial de São João Evangelista (...) cujas terras 

capoeiras abatida as partes dos herdeiros, ficarão a 

quantia de onze litros digo onze mil litros, 

quinhentos e sessenta, que foram avaliados a 

duzentos e cinquenta réis o litro (...)”2:890.000. 

Pela descrição, podemos deduzir que a 

avaliação já tinha abatido as partes dos herdeiros, é 

possível que o mesmo tenha ocorrido com a 

avaliação da sede, neste inventário.  

Outro dado importante é a referência à 

confrontação, “córrego abaixo”, com o agora já 
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existente arraial de São João Evangelista, que, 

neste momento, se tratava de um distrito da cidade 

de Suassuhy (atual Peçanha/MG), emancipada do 

Serro. O referido curso d’água é o córrego Bom 

Jardim, com o mesmo nome da fazenda, e que 

atravessa a atual cidade de São João Evangelista. 

Pelo que podemos observar na Tabela 3, acima, 

ao compararmos os bens avaliados no inventário de 

1886 aos de 1863, naqueles que aparecem em 

ambos (bens comparáveis), apenas as terras não 

sofreram uma variação de valor negativa. Como 

afirmamos anteriormente, no atual estagio da 

pesquisa, ainda não podemos afirmar, 

categoricamente, se se trata de uma desvalorização 

dos bens, ou se eles foram subavaliados, por serem 

apenas “em parte” do inventariado, a segunda 

opção sendo mais provável. 

Analisando as benfeitorias existentes nos dois 

anos, pudemos observar o seguinte: a sede, as 

terras, o engenho, uma morada de casas, um paiol 

novo, o chiqueiro e o galinheiro, persistem nas 

descrições separadas por 23 três anos. São indícios 

da relevância destas estruturas para a unidade 

produtiva, e que a manutenção das mesmas era 

condição necessária à continuidade das atividades 

e da vida na fazenda. Por outro lado, benfeitorias 

como: 2 paióis ordinários e 1 pequeno, casa para 

leitões e morada de casas para despejos, existentes 

em 1863, já não existiam em 1886, ou, como no 

exemplo das “casas”, podem ter sido descritas com 

outros nomes.  

Quanto aos paióis, podemos inferir que o grande 

armazenamento de milho que existia no primeiro 

momento, já não era necessário em 1886. 

Corrobora com essa assertiva a existência de 

benfeitorias no segundo inventário, destinadas ao 

alojamento de comerciantes, e ao transporte da 

produção cerealífera, e que não existiam no ano de 

1863, como a “casa de tropas”, para tropeiros e a 

“casa de carro”, para o carro de boi. Evidente que, 

a criação do arraial de São João Evangelista, 11 

anos antes, em 1875, tenha facilitado o escoamento 

da produção da fazenda, mudando a configuração 

material de suas benfeitorias. Prova disso é o 

desaparecimento de 3 paióis, e o surgimento de 6 

“casas” diversas (Tabela 3), benfeitorias destinadas 

à operacionalização e escoamento mais rápido da 

produção, e não ao seu estoque, como foi 

observado em 1863, quando o arraial ainda não 

existia, e as rotas mercantis se encontravam em 

pontos relativamente mais distantes da fazenda. 

Por fim, chama atenção também a inexistência 

da descrição de senzalas nos inventários. Para uma 

fazenda do porte da Bom Jardim, é notável que não 

se tenha construído este tipo de alojamento. No 

primeiro inventário, constava na fazenda 6 

escravos, dentre eles: 2 “escravinhos cabras” 

(filhos de negros africanos com negros de pele 

clara ou mulatos), de nome Furtado e Clemente, 

ambos com 7 anos de idade, a 700$000 cada; uma 

escrava cabra, de 25 anos, por nome Sebastiana, à 

1:000$000; uma “escrava crioula” (negra de pele 

clara ou filha de negro com branco) por nome 

Felicidade, com 48 anos, a 250$000; um “escravo 

cabra”, com 19 anos, por nome Domingos, por 

1:200$000; e duas partes em um “escravo crioulo”, 

por nome Manoel, com 24 anos, que vale 

1:000$000, cabendo ao inventariado 200$000. 

 

 
Já no inventário de 1886, são descritos 5 

escravos: aparece, novamente, Domingos, com 38 

anos, a 400$000, e a escrava Sebastiana, agora com 

43 anos, a 300$000; seguem três novos escravos, 

que não constavam na primeira avaliação, realizada 

antes mesmo deles nascerem: Ananias, com 20 

anos, doente, a 800$000; Antônio, de 19 anos, a 

900$000, e Pedro, de 14 anos, também a 900$000. 

Segundo informações acrescidas ao inventário no 

fólio 37, verso, Ananias, Antônio e Pedro, eram 

filhos de Sebastiana, indicada como solteira, mas é 

possível que os mesmos sejam filhos também de 

Tipos de Bens
1862 - Valor 

(réis)

1886 - Valor 

(réis)

% da 

Variação

Variação do 

valor (1886 - 

1862) (réis)

Sede da Fazenda 2.000.000 1.083.332 -45% -916.668

Paiol Novo 900.000 500.000 -44% -400.000

Chiqueiro 15.000 8.500 -43% -6.500

Galinheiro 12.000 6.000 -50% -6.000

Engenho 300.000 150.000 -50% -150.000

Morada de casas 

pequenas  / Casa 

onde mora o 

herdeiro

140.000 58.335 -58% -81.665

Terras 2.560.000 2.890.000 13% 330.000

Total Comparável 5.927.000 4.696.167 -21% -1.230.833

Pasto fechado a 

valo
- 200.000 - 200.000

2 paióis ordinários / 

1 pequeno
220.000 - - -220.000

Morada de casas 

de despejo
25.000 - - -25.000

Casa p/ Leitões 10.000 - - -10.000

Jogo de Moendas 

de Engenho
- 30.000 - 3000

6 Casas diversas, 

entre: de Tropa / 

Carro, etc.

- 117.828 - 117.828

Soma de "Outras 

Benfeitorias"
255000 347828 - 92.828

Total Geral 6182000 5043995 -18% -1.138.005

Outras Benfeitorias não Comparáveis

Fonte: Acervo do Fórum de Peçanha, Iventários post-mortemde Maria Cândida de 

Jesus (1862) e Manoel Neto da Silva (1886).

Tabela 3 - Quadro comparativo da Fazenda Bom Jardim - 

São João Evangelista / MG (1863 e 1886)
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Domingos, o outro escravo que constava na 

avaliação, também solteiro. Neste momento, todos 

eles foram classificados como pardos. Sebastiana 

foi descrita como “cozinheira”, os outros como 

“lavradores”. Talvez eles não tenham se casado na 

Igreja, devido aos gastos extras que acarretariam 

aos seus proprietários. Porém, sem maiores 

informações, não podemos passar de conjecturas. 

Voltando à inexistência da descrição de 

senzalas na propriedade, é possível que esses 

escravos, que em um segundo momento aparecem 

claramente como uma “família escrava”, vivessem 

em alguma parte das dependências da sede, ou na 

morada de casas pequenas da avaliação de 1863, ou 

mesmo em uma das diversas casas adjacentes 

descritas na avaliação de 1886. Neste caso, tratar-

se-ia de uma relação senhor/escravo “mais amena”, 

pois os escravos possuiriam sua própria casa, 

mesmo sendo uma casa inferior? Ou se trata de uma 

propriedade na qual, devido ao número não muito 

elevado de escravos, esses viviam em quaisquer 

partes das dependências? Novamente, a 

documentação em mãos não nos permite afirmar 

nenhuma destas relações categoricamente, mas, 

devido ao grande número de “casas” nas 

avaliações, tendemos a acreditar mais na primeira 

conjectura: a família escrava vivia em uma das 

casas adjacentes à sede. 

 

 
Analisando a propriedade de escravos nos 

inventários de Peçanha, observamos que a maiorias 

dos inventariados (64%), eram proprietários de, ao 

menos, um escravo. Isso demostra que, apesar dos 

baixos níveis de fortunas encontrados na região, a 

economia local estava estritamente ligada ao 

escravismo. Por outro lado, ao decompormos a 

propriedade escrava (Gráfico 3), observamos que 

grande parte destes proprietários (25%), possuíam 

apenas 1 cativo, e que a maioria (64%), possuía até 

5 escravos. Podemos inferir, portanto, que a 

economia local era majoritariamente escravista, 

mas que, pelo baixo número de escravos 

distribuídos pelas propriedades, tratava-se de um 

escravismo aliado a mão de obra familiar. Esse 

provavelmente foi o caso da fazenda Bom Jardim. 

 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos, até o presente momento da 
pesquisa, que as fontes documentais para o estudo 
da cultura material e habitações no Centro 
Nordeste Mineiro podem ser extensas em alguns 
municípios, como Peçanha, e exíguas em outros, 
como Guanhães, porém, possibilitam coletar, 
sistematizar e elaborar o conhecimento histórico 
sobre a região, quase inexistente. Averiguamos que 
as estruturas arquitetônicas subsistentes 
representam as classes de riqueza superior do 
passado. E que tal pesquisa busca ajudar as pessoas 
a se interessarem mais pela região. 
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INTRODUÇÃO 

Os insetos existem há 250 milhões de anos, 

representando 80% de todas as espécies de animais 

conhecidas, e estima-se hoje que existam 

aproximadamente cerca de um milhão de espécies 

identificadas (COSTA et al., 2011). São 

considerados grandes competidores com os seres 

humanos pela hegemonia do planeta, mas somente 

1% das espécies pode ser prejudicial ao homem 

como o impacto negativo das pragas nas culturas 

(GALLO et al., 2002). 

A classificação torna-se importante, sendo 

distinguido pelos efeitos prejudiciais das pragas em 

conjunto dos benefícios dos outros insetos que são 

essenciais para a vida terrestre. 

Os alunos do curso de bacharelado em 

Agronomia e bacharelado em Engenharia Florestal 

do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - 

campus São João Evangelista possuem a disciplina 

Entomologia básica que é voltada para o estudo dos 

insetos sob aspecto geral, agrícola e florestal, 

entretanto, não existia nenhum software sendo 

usado no campus.  

O presente projeto visou desenvolver um 

software para auxiliar a identificação das principais 

ordens e famílias de insetos. Esse recurso auxilia os 

professores da área em suas aulas, favorecendo a 

aprendizagem dos alunos, e também os 

profissionais em suas pesquisas e análises 

entomológicas. O software em questão fornece 

opções de chaves para o usuário, que irá escolher 

de acordo com a observação do inseto, e após 

seguir os passos, chegará à identificação. Conta 

também com imagens em cada etapa com 

caracteres da Ordem e Família para 

exemplificação, facilitando a escolha dos passos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este capítulo descreve os materiais, métodos e 

procedimentos utilizados no desenvolvimento do 

software.  

A metodologia aplicada no desenvolvimento do 

software teve caráter descritiva, na qual realiza-se 

o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos 

fatos do mundo físico (GIL, 2008). 

A pesquisa possui caráter qualitativo, pois seu 

relatório contém a definição de um software para 

auxiliar profissionais da área entomológica, 

professores e alunos. Esse tipo de pesquisa 

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). 

Este estudo adotou como unidade de análise, o 

professor da área no campus, e os alunos do curso 

de graduação em Agronomia e graduação em 

Engenharia Florestal que participaram da pesquisa 

e receberam a capacitação do uso do software e 

averiguaram a qualidade, adequação e aplicação do 

mesmo. 

Para o desenvolvimento do projeto foram 

utilizados recursos que se encontram dentro do 

próprio IFMG - campus São João Evangelista 

como livros, computadores, internet e laboratório 

de entomologia. 

O levantamento de informações sobre o tema 

abordado foi feito pelos pesquisadores com o 

auxílio do orientador e um especialista na área de 

entomologia que coorientou.  

Após a caracterização do software, bem como a 

elaboração das funcionalidades que o mesmo 

contempla, foi elaborada a estrutura e 

desenvolvimento visual do ambiente. 

O software foi desenvolvido utilizando 

ferramentas para desenvolvimento web, como a 

Linguagem de Marcação de Hipertextos (HTML) e 

as Folhas de Estilo em Cascata (CSS) para o 

desenvolvimento da interface gráfica, JavaScript 

para o desenvolvimento da lógica. Ela é uma 

linguagem de script adepta da orientação a objetos, 

um padrão de desenvolvimento presente em várias 
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linguagens (MACHADO, 2014), que pode ser 

executada em qualquer plataforma 

(multiplataforma) utilizando um ambiente de host, 

como um navegador web. E por fim, utilizados 

arquivos JSON (JavaScript Object Notation) para 

a base de dados, o que permite que o sistema possa 

ser usado em distintas plataformas como celulares, 

tabletes, notebooks e computadores pessoais. 

Ao término da implementação, foram 

realizados os testes com o software, avaliando os 

erros de usabilidade, estabilidade, portabilidade. A 

realização dos testes contou com o auxílio do 

professor da área no campus. Em seguida, os 

alunos do curso de graduação em Agronomia e 

Engenharia Florestal participaram da pesquisa e 

fizeram testes para avaliarem e darem sugestões 

para seu aprimoramento e aplicabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As etapas mencionadas em material e métodos 

foram realizadas.  

Para identificação e classificação dos insetos, 

foram utilizadas as chaves dicotômicas de treze 

Ordens, as mais conhecidas e estudadas nos cursos 

de Bacharelado em Agronomia e em Engenharia 

Florestal, são elas: Dipetera, Thysanoptera, 

Hemiptera, Orthoptera, Blattodea, Mantodea, 

Dermaptera, Coleoptera, Lepidoptera, Isoptera, 

Odonata, Neuroptera, Hymenoptera. Para 

identificação da Família, como são menos 

estudadas, foi decidido trabalhar com as de cinco 

Ordens, são elas: Dipetera, Coleoptera, 

Hemiptera, Hymenoptera e Orthoptera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Página Inicial do Insecta. 

 

 

A Ordem Hemiptera em especial possui três 

subordens que precisam ser separadas para a 

identificação da Família, para isso, também foram 

utilizadas chaves presentes nos livros de Gallo et 

al. (2002) e Costa et al. (2011). 

A interface do software foi desenvolvida em 

que preza sempre a simplicidade e minimalismo, 

tornando fácil e rápido o seu uso.  

Na página inicial, conforme a Figura 1, são 

mostrados dois botões com as opções de identificar 

a Ordem ou de saber a Ordem e identificar a 

Família. Caso escolha a opção da Ordem, é 

carregado um novo arquivo com as chaves 

referentes, mas se escolher a opção de identificar a 

família são mostradas as cinco Ordens que o 

software abrange. Ao escolher qualquer uma delas, 

carrega o arquivo referente aquela Ordem. 

Contém um botão de Ajuda na página inicial 

com informações básicas de como utilizar o 

software, juntamente com o contato dos 

desenvolvedores.  

As páginas de identificação da Ordem/Família 

funcionam de forma geral, com dois botões de 

escolha por vez, com as características a serem 

observadas no inseto e algumas imagens para 

exemplo para facilitar a escolha, de acordo com a 

Figura 2.  

Cada botão direciona para uma nova dupla de 

botões ou para Ordem/Família respectiva com 

informações básicas da mesma e três imagens para 

exemplo, conforme Figura 3.  

Em termos de algoritmos, essas chaves de 

identificação podem ser assimiladas a uma árvore 

de decisão.  
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Figura 2. Tela após escolha da Ordem. 

 

 
Figura 3. Tela de Ordem/Família com informações 
básicas e três imagens. 
 

Em cada botão quando já se sabe a Ordem, ao 

passar o mouse em cima aparece uma caixa de 

informação contendo uma imagem da Ordem e 

duas ou três palavras para facilitar a escolha, de 

acordo com a Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Tela com a imagem da Ordem com 

informações. 

 

Por fim, existe um link em todas as páginas 

localizado na logomarca que carrega a página 

inicial. 

O software teve aceitação de 100% dos alunos 

que o utilizaram e do professor da disciplina, sendo 

que 10% dos alunos sugeriram modificações, como 

alteração de disposição das informações e o 

aumento da fonte do tamanho das letras. Antes do 

lançamento da versão final do software, estas 

sugestões foram atendidas. 

Vale ressaltar que na avaliação por parte dos 

alunos e do professor da disciplina, destacaram os 

seguintes itens:  
 

 Gostaram da aula com o uso do software; 

 O software é de fácil compreensão e uso; 

 Torna o aprendizado mais dinâmico e 

interessante;  

 Permite ampliação do conhecimento além 

do conteúdo ministrado em sala;  

 Pode acessar ao mesmo tempo o conteúdo 

e pesquisas de internet;  

 Há acesso a ajudas, para encaminhar a 

respostas certas; 

 Os comandos pedidos pelo software são 

claros; 

 O uso de ilustrações desperta, mantém e 

reforça a atenção e a motivação; 

 Há controle da sequenciação do software, 

para respostas e retenção do conteúdo; 

 Há facilidade de leitura da tela para obter 

uma interação adequada; 

 O vocabulário é adequado para 

compreender o conteúdo; 

 O software tem estabilidade; 

 Há rolamento de telas e janelas; 

 Há uso de ícones; 

 O software garantiu um ambiente de 

aprendizado mais rico.  
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do software foi de grande 

valor aos pesquisadores, enriquecendo de 

conhecimentos de programação. 

O software foi desenvolvimento e estará 

disponível online no Portal do campus para uso dos 

alunos e professores da área, auxiliando na 

identificação das principais ordens e famílias de 

insetos. 

O desenvolvimento do projeto também se faz 

importante por unir conteúdos de cursos distintos, 

contribuindo para o melhor aprendizado dos alunos 

que farão uso do software e para os pesquisadores 

envolvidos com o desenvolvimento do software.  

Com os resultados obtidos na realização deste 

projeto, assim como o conhecimento adquirido no 

desenvolvimento do estudo, pode-se sugerir como 

trabalho a ser desenvolvido a ampliação para a 

classificação das ordens dos insetos e inserção de 

novas classes, além de abranger a maior quantidade 

de famílias e os insetos em sua fase jovem. 
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INTRODUÇÃO 

Ao analisar historicamente as alterações no 

mundo do trabalho percebe-se as questões que 

estão relacionadas à ciência e a tecnologia, sua 

função social e o papel que desempenha como 

força produtiva. 

A tecnologia talvez seja a maior virtude do 

homem. Contudo, ela emprega sentido nos 

contornos sociais, ao transvalorar sua essência 

originária e podem assumir na forma privada 

características de dominação em benefício dos 

grupos sociais que detêm o controle sobre sua 

produção. 

A educação profissional e tecnológica, não pode 

ficar alheia a estas questões e servir apenas como 

adaptação do indivíduo ao mercado de trabalho. 

Ela, enquanto formação integral e tendo o trabalho 

como princípio educativo, deve proporcionar a 

compreensão das dinâmicas sócio-produtivas da 

sociedade, habilitando-as para a autonomia e 

capacidade crítica dos sujeitos no exercício da 

profissão. 

Segundo Phipps (1999) há um considerável 

entusiasmo pelo papel que a informação e a 

tecnologia da informação podem desempenhar no 

combate à exclusão social e na promoção da 

inclusão social. Com base nesta perspectiva o setor 

educacional não pode se tornar alheio aos 

processos tecnológicos. Com a tecnologia cada vez 

mais presente na vida das pessoas, na qual pode-se 

exercer uma influência nas suas tarefas mais 

comuns, torna-se imprescindível que as instituições 

educacionais produzam estas possibilidades para 

suas propostas pedagógicas fazendo assim, meios 

para construir conhecimentos. 

Um Site ou Portal na internet não é mais para 

poucos, e sim uma regra geral para empresas que 

querem sobreviver em um mercado cada vez mais 

invasivo e um mundo globalizado.  

Atualmente, no que se refere a usuários de 

internet, o Brasil é o país que apresenta maior 

crescimento no mundo. Relativamente, este 

crescimento é maior até mesmo que o dos Estados 

Unidos. A internet deixou de ser apenas um 

instrumento de pesquisa para tornar-se uma 

ferramenta de marketing e vendas muito poderosa, 

devido ao aumento da interatividade, segurança e 

velocidade, aliado à redução dos preços cobrados 

pelo acesso à rede (INFOSERVCT, 2015). 

Ter uma página na internet se tornou 

indispensável para empresas de todos os tamanhos: 

grande, médio ou pequeno porte. Esta ferramenta 

possibilita comunicação junto ao seu cliente sobre 

os seus produtos e serviços, apresentando seus 

diferenciais. 

Tendo em vista aproveitar os recursos das 

tecnologias da informação, em especial a internet, 

para o curso Bacharelado em Agronomia, utilizar 

um ambiente virtual tem se tornado uma realidade 

em algumas instituições educacionais do Brasil e 

do mundo. 

Estes ambientes virtuais ou portais são 

caracterizados segundo Memória (2005) como 

espaços que priorizam o usuário e congregam 

conhecimentos de diferentes áreas, tornando-se 

assim, ricos e com uma capacidade de abrangência 

sem igual. A construção do Portal possibilita aos 

alunos da Graduação em Agronomia acessar 

conteúdos, além de possuir recursos diferenciados 

para a comunidade escolar e instituições 

educacionais, bem como, uma efetiva integração 

entre o Instituto Federal de Minas Gerais - Campus 

São João Evangelista (IFMG-SJE). 
O Portal está servindo para atribuir as 

características do profissional na forma de 

divulgação de projetos internos e externos, ofertas 

de emprego, eventos locais e em âmbito nacional, 

informativo sobre o curso como: projeto 

pedagógico, matriz curricular, atividades 

complementares, estágio curricular, trabalho de 

conclusão de curso, perfil do egresso, tutorias, 

horário de aula, informações dos professores, 

dentre outros. 

Diversas instituições de ensino do país que 

possuem o curso superior de Bacharelado em 
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Agronomia dispõem de portais, como a 

Universidade Federal de Santa Maria, Faculdades 

Anhanguera, Universidade de São Paulo, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Universidade de Goiás, Universidade Federal de 

Roraima, Universidade Federal do Paraná, dentre 

outros (ANHANGUERA, 2015). 

O Instituto Federal de Minas Gerais - Campus 

São João Evangelista, possui o Portal do curso 

Bacharelado em Sistemas de Informação, além de 

um Portal próprio, e é com base nele que foi 

desenvolvida a ideia para a criação do Portal de 

Agronomia. Tendo em vista o supracitado este 

trabalho teve como objetivo a criação de um Portal 

para o curso da Matemática. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este capítulo descreve os materiais, métodos e 

procedimentos utilizados no desenvolvimento do 

Portal. 

Para o desenvolvimento do Portal foram 

utilizados recursos que se encontram dentro do 

próprio IFMG-SJE, computadores, internet e 

laboratório de informática. 

A pesquisadora juntamente com o orientador, 

coorientador e com auxílio dos alunos e 

professores do curso Bacharelado em Agronomia 

colheram os dados e informações essenciais para o 

desenvolvimento do Portal. 

Após o levantamento dos dados, foram 

idealizadas e esquematizadas a estrutura do Portal, 

layout, estruturação e funcionalidades, de acordo 

com as normas regentes de desenvolvimento de 

páginas web. 

Essas normas são especificações na W3C. Esta 

organização desenvolve especificações técnicas e 

orientações através de um processo projetado para 

otimizar as recomendações, garantindo qualidades 

técnicas e editoriais, além de transparentemente 

alcançar apoio da comunidade de desenvolvedores, 

do consórcio e do público em geral (W3C 

BRASIL, 2015). 

Para o desenvolvimento do Portal a bolsista 

utilizou um computador disponível no laboratório 

de informática, em horário especificado. Na 

implementação foram utilizados softwares para o 

seu desenvolvimento, sendo estes para projetar o 

sistema, para visualização e testes das etapas 

concluídas. 

Os softwares utilizados foram: o Photoshop - 

ferramenta para elaboração e edição de imagens e 

banners do Portal; Vertrigo - utilizado para testes e 

visualização das etapas físicas do Portal; Joomla - 

gerenciador de conteúdo para implementação do 

Portal (BUDD, 2006). A versão do Joomla foi a 

2.5, padrão de uso do Portal do Campus e do curso 

Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Estes softwares já constavam nos computadores 

do laboratório, localizados no Prédio II do Centro 

de Tecnologia da Informação. 

No desenvolvimento da interface, sempre foi 

considerado regras de responsividade que consiste 

na adaptação do Portal para qualquer tipo de 

monitor, tela ou dispositivo móvel. 

Na fase final do desenvolvimento, realizou-se o 

teste de implementação para a coleta e conserto de 

possíveis erros que viessem a prejudicar o Portal. 

Nesses testes contaram com a participação de todas 

as partes envolvidas. 

Enfim, depois do Portal pronto e testado, houve 

a publicação no domínio e hospedagem no IFMG-

SJE, em seguida, a inauguração com apresentação 

do Portal aos alunos e professores do curso 

Bacharelado em Agronomia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Portal foi concluído, apresentando todas as 

funcionalidades previstas na proposta do mesmo, e 

em perfeito funcionamento. 

O resultado final obtido pode ser elucidado pelo 

“Portal Agronomia” que está disponível em: 

<http://portal.sje.ifmg.edu.br/agronomia>.  

Foi apresentado aos alunos e professores do 

curso Bacharelado em Agronomia, que 

demonstraram satisfação com o resultado final. Na 

Figura 1 a seguir, tem-se a Página Inicial do Portal. 

 

  
Figura 1. Página Inicial do Portal de Agronomia. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os usuários do Portal, este é de 

fácil uso, possui uma interface intuitiva, além de 

ser bastante útil para centralização das 

informações, antes dispersas nos portais da 

instituição e da reitoria. 

O Portal poderá ser aperfeiçoado futuramente se 

necessário, pois sua estrutura foi desenvolvida de 

forma a permitir que melhorias possam ser 

implementadas facilmente. 

 

 

 

http://portal.sje.ifmg.edu.br/agronomia
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere nas atividades de 

pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos de 

História Regional e Desenvolvimento – GEHRD, e 

apresenta resultados preliminares do projeto de 

extensão intitulado: “Desenvolvimento Regional e 

Municipalização das Políticas de Preservação 

Cultural: a criação de um website de consultorias 

em patrimônio para o Centro Nordeste Mineiro”. 
Busca-se por meio deste projeto, criar um 

website de consultoria sobre patrimônio cultural, 

que tenha como beneficiários os municípios do 

Centro Nordeste Mineiro, parte da antiga comarca 

do Serro frio. No presente projeto, entende-se 

como “Centro Nordeste Mineiro”, um circuito de 

cidades localizadas no entorno do Instituto Federal 

de Minas Gerais-IFMG, campus São João 

Evangelista (IFMG/SJE). Mais especificamente, os 

seguintes municípios: Serro, Conceição do Mato 

Dentro, Peçanha, Guanhães, Sabinópolis, e São 

João Evangelista. 

O objetivo da criação do website é divulgar os 

resultados de pesquisas sobre o patrimônio 

histórico e cultural da região, desenvolvidas pelo 

Grupo de Estudos em História Regional e 

Desenvolvimento – GEHRD/IFMG/SJE. O projeto 

se justifica no pressuposto de que, historicamente, 

esse circuito de municípios foi inserido em um 

enquadramento regional, muitas vezes 

caracterizados por adjetivos pejorativos que pouco 

contribuíram para seu desenvolvimento. Sobrevém 

a necessidade de estudos mais detalhados sobre a 

história regional e sua divulgação a fim de colocar 

melhor a região dentro do cenário geral de Minas 

Gerais, dando visibilidade às suas particularidades. 

Procura-se atender à necessidade da divulgação da 

produção de conhecimento histórico sobre a região 

Centro Nordeste Mineira, buscando suprira 

carências de informações sobre o patrimônio 

cultural regional. O projeto de extensão, em 

andamento, busca também fortalecer as bases para 

o turismo cultural na região. 

Tem-se como objetivo: divulgar, sistematizar e 

disponibilizar amplamente o conhecimento 

historiográfico de base sobre o patrimônio cultural 

e histórico do Centro Nordeste Mineiro, por meio 

de website próprio, produto final do projeto, 

destinado ao público geral e às prefeituras 

municipais, em auxílio às políticas de proteção do 

patrimônio cultural. 

 

 
Figura 1. Logo do GEHRD. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento 

do projeto são: 

 Personal Computer e HD externo para locar o 

conjunto de informação e operacionalizar a 

criação do site. 

 Sistema gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) – está sendo utilizado para armazenar 

as informações do site, opta-se por usar o SGBD 

MySQL. 

 Joomla (Custom Management System - CMS) - 

ferramenta livre para criação de sites. 

 Linguagem de programação PHP. 

 Scanner – para digitalização de imagens. 
Facilitar o acesso a informações sobre o 

patrimônio cultural, histórico e edificado do 

Centro Nordeste Mineiro é o principal objetivo 

deste projeto de extensão. O método utilizado 

para o desenvolvimento divide-se em 5 fases: 

1. Definição dopúblico-alvo e do conteúdo do 

website. (Concluído). 
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2. Análise das tecnologias que serão utilizadas 

para o desenvolvimento do site, englobando 

todo o processo de criação do site. (Concluído). 

3. Implementação do site utilizando-se das 

ferramentas definidas anteriormente. (em 

andamento). 

4. Após realizada  a criação do site, o mesmo será 

publicado na rede mundial de computadores, 

realizando o processo de registro de domínio. 

(em andamento). 

5. A avaliação do site e seu conteúdo por 

especialistas da área de informática, história, 

sociologia e áreas afins. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento, foram definidas as 

tecnologias utilizadas no website, elaborado seu 

layout (Figura 5), e a logomarca do GEHRD 

(Figura 1). 

A logomarca foi desenvolvida a partir de um 

mapa da Demarcação Diamantina, pertencente ao 

acervo da Biblioteca Nacional de Portugal, datado 

de 1776 (Figura 2 e 4). Na logo se observa um 

conjunto de elevações no relevo, e, dentre elas, a de 

maior altitude: o Pico do Itambé (Figura 3), marco 

geográfico importantíssimo no povoamento de 

todo região da antiga comarca do Serro Frio, 

englobando em parte de seu território o que 

denominas como Centro Nordeste Mineiro. O Pico, 

com 2 mil metros de altitude, pode ser observado 

claramente de Diamantina, a 35 km de seu cume, 

até Peçanha, a mais de 80 km, bom como nos 

pontos altos de todos os municípios da região. 

Utilizado desde os primeiros anos da colonização 

como referência geográfica no povoamento destes 

sertões, foi divulgado pelos indígenas nativos aos 

portugueses recém-chegados à atual costa baiana, 

como a afamada “Serra das Esmeraldas”, alvo final 

de expedições de vulto, como a bandeira de Fernão 

Dias. Por sua importância histórica, ampla 

representatividade e significado icônico secular, foi 

eleito como símbolo do GEHRD, confluindo seu 

sentido e os objetivos do grupo de pesquisa. 

Também foram realizados levantamentos de 

dados sobre as fazendas centenárias da região e a 

digitalização dos acervos de inventários post-

mortem encontrados nos fóruns de Guanhães e 

Peçanha, nas visitas realizadas pela equipe do 

GEHRD (figuras 5 e 6). 

 

 
Figura 2. Mapa da Demarcação Diamantina 

(1776) – Acervo da Biblioteca Nacional de 

Portugal. 

 

 
Figura 3. Detalhe do Mapa com o pico do Itambé. 

 

 
Figura 4. Detalhe artístico com o nome do mapa 

entre flores e rocalhas, típicas do Rococó. 
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Figura 5. Layout preliminar do website. 

 

 
Figura 6. Visita à fazenda Mundo Novo (São João 

Evangelista / MG): da esquerda para direita, 

Marcus Vinícius, João Batista, Isaac Cassemiro e 

Walter Filho. 

 

 
Figura 7. Equipe GEHRD em Peçanha/MG. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento e digitalização de importantes 
documentos para o conteúdo do website, que já tem 
o seu layout em processo de finalização, garante o 
bom andamento do projeto dentro do cronograma 
previsto. 

A busca constante por informações sobre o 
patrimônio cultural da região, tem sido de extrema 
relevância e levará à comunidade o 
desenvolvimento e o fortalecimento das políticas 
de preservação do patrimônio cultural. 
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INTRODUÇÃO 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

(Fabaceae-Mimosoideae), conhecida 

popularmente como angico vermelho, é uma planta 

de rápido crescimento, decídua e heliófita 

(LORENZI, 2014). Pode ser encontrada nos 

biomas caatinga, florestas deciduais, Mata 

Atlântica, Cerrado e Pantanal Mato-Grossense 

(OLIVEIRA et al., 2012). A árvore pode ser usada 

em projetos paisagísticos e sua madeira, na 

construção civil e confecção de dormentes (SILVA 

e BARBOSA, 2000). 

Os estudos biométricos de sementes permitem 

estabelecer métodos práticos de cultivo e manejo 

em viveiros florestais (OLIVEIRA et al., 2012). O 

tamanho das sementes pode variar dentro e entre 

árvores da mesma espécie; unidades maiores 

tendem apresentar melhor formação do embrião e 

maior quantidade de substâncias de reserva 

(CARVALHO e NAKAGAWA, 2000; SANTOS 

et al., 2009). Diante a grande variabilidade 

dimensional em ambiente tropical, o conhecimento 

da biometria permite a criação de critérios para a 

padronização e descrição de sementes produzidas e 

vendidas comercialmente. 

Diversas funções de densidade de probabilidade 

e formas de ajuste têm sido empregadas para 

modelar aspectos biométricos. A distribuição 

estatística de Weibull (1951) é amplamente 

utilizada no setor florestal para descrever a 

estrutura de povoamentos, pois é de fácil ajuste, 

versátil e se correlaciona com parâmetros 

crescimento (BINOTI et al., 2012; LEITE et al., 

2010). Além disso, é uma alternativa para modelar 

distribuições assimétricas positivas ou negativas 

(PERCONTINI et al., 2014). Entretanto, não há 

registros na literatura científica que indique o uso 

dessa função para representar a distribuição 

biométrica de sementes de espécies nativas como a 

A. colubrina. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

eficiência da função de Weibull 2P para estimar a 

distribuição da frequência relativa de atributos 

biométricos de A. colubrina. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estabeleceram-se quatro árvores de A. 

colubrina (diâmetro à 1,30 m de altura do solo, ou 

DAP, de 44,80 ± 8,66 cm e altura total de 

8,13 ± 1,31 m) para a coleta de frutos em 

remanescentes florestais de Mata Atlântica 

localizados no município de Paulistas-MG. O 

clima da região é o tropical chuvoso de savana 

(inverno seco e verão com chuvas), classificado 

como Aw pelo sistema internacional de Köppen 

(CORREIA et al., 2013). 

A coleta dos frutos foi realizada diretamente na 

copa das árvores com auxílio de podão aéreo, 

posteriormente acondicionados em sacos de papel 

Kraft e conduzidos para o Laboratório de Sementes 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – campus São João 

Evangelista para a triagem. As sementes foram 

isoladas dos frutos manualmente. 

Foram selecionadas aleatoriamente 200 

sementes sadias e livres de injúrias ocasionadas 

pelo ataque de doenças ou insetos. As sementes de 

diversas espécies do gênero Anadenanthera 

apresentam formas arredondadas que podem variar 

de elípticas a circulares (LORENZI, 2014). Diante 

essa premissa, mensuraram-se o comprimento 

(mm) e a largura (mm) das sementes de A. 

colubrina com auxílio de um paquímetro digital de 

precisão 1/10 mm. Assumiu-se como comprimento 

a maior distância linear entre as extremidades da 

semente. A largura foi definida como medida 

perpendicular ao comprimento de maior extensão 

entre extremidades. Não foi mensurada a espessura 

das sementes devido à menor amplitude de 

variação em relação ao comprimento e diâmetro; as 

sementes são achatadas (LORENZI, 2014). 
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Os dados de cada medida foram agrupados em 

classes biométricas para a análise de sua 

distribuição. O número de classes foi calculado 

empregando a fórmula de Sturges (1926), ou Regra 

do logaritmo, e as amplitudes das classes definidas 

conforme o seguinte critério descrito em Ferreira 

(2005): 

 

𝑘 = 1 + 𝑙𝑜𝑔2(𝑛) 
 

𝑐 =
𝐴

𝑘 − 1
 

 

𝐿𝑖 = 𝑥(1) −
𝑐

2
 

 

Em que: 

k = número de classes; 

n = número de dados a distribuir; 

c = amplitude da classe (diferença entre os limites 

superior e inferior de determinada classe); 

A = amplitude total (diferença entre o maior e 

menor valor observado) 

Li = limite inferior da primeira classe; e 

x(1) = menor valor observado. 

A finalidade desse critério foi determinar o 

limite inferior da primeira classe a partir de um 

valor menor do que aquele mínimo observado na 

amostra, uma vez que valores populacionais < x(1) 

podem não ter sido amostrados em razão do acaso 

(FERREIRA, 2005). 

Calculou-se a frequência relativa de sementes 

em cada classe biométrica. Avaliaram-se a 

assimetria e curtose de cada distribuição. A função 

densidade de probabilidade (f.d.p.) Weibull de dois 

parâmetros (2P) foi ajustada por aproximação 

linear da forma acumulativa. Esse é um modelo que 

ocorre a supressão do parâmetro de locação 

(BINOTI et al., 2012). 

 

𝑓(𝑋) =
𝛾

𝛽
(
𝑋

𝛽
)
𝛾−1

𝑒
−(

𝑋
𝛽
)
𝛾

 

 

𝐹(𝑋) = 𝑒
−(

𝑋
𝛽
)
𝛾

 

 

Em que: 

f(X) = função densidade de probabilidade Weibull 

2P; 

X = variável de interesse (centro da classe da 

medida); 

β = parâmetro de escala (β > 0); 

γ = parâmetro de forma (γ > 0); e 

F(X) é a proporção de sementes com medida  ≤ X. 

A avaliação da qualidade do ajuste da função de 

Weibull 2P foi feita pelas estatísticas porcentuais 

de Desvio Médio (DM, %), Bias (%), Raiz 

Quadrada do Erro Médio (RQEM, %), correlação 

linear de Pearson (𝑟𝑦�̂�, %), análise gráfica e teste 

de aderência Qui-quadrado. Adotou-se 5,0 % de 

significância para diagnóstico de efeito estatístico. 

Todas as análises estatísticas foram feitas com o 

software Excel®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram definidas 9 classes biométricas. A forma 

dos histogramas mostrados na Figura 1 sugere 

cautela no cálculo da média, do desvio padrão e dos 

intervalos de confiança ao se obter um conjunto de 

dados (Figura 1). Estes histogramas indicaram a 

presença de assimetria nas sementes de A. 

colubrina; mesmo comportamento foi observado 

por Carneiro et al. (2001) para Zea mays L. e por 

Lafetá (2009) para diásporos de Acacia mangium 

Wild. e de Myracroduon urundeuva Freire 

Allemão. 

 

 

 
Figura 1. Frequência relativa (FR) do número de 

sementes de A. colubrina por classes de 

comprimento e de largura. A linha tracejada 

representa os dados estimados pela função ajustada 

de Weibull 2P. 
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A função de Weibull 2P ajustada para a 

distribuição do comprimento apresentou um DM 

= -6,0268 mm, Bias = 0,0000 %, RQEM 

= 34,5173 % e 𝑟𝑦�̂� = 0,9383*. Para a largura, as 

estatísticas de precisão foram: DM = -2,0054 mm, 

Bias = -0,0005 %, RQEM = 41,0006 % e 

𝑟𝑦�̂� = 0,8554*. Apesar dos elevados valores de 

RQEM, as demais estatísticas demonstraram 

precisão de ajuste. 

As distribuições biométricas estimadas pela 

função Weibull 2P foi comparada com as 

respectivas distribuições observadas. Todos os 

ajustes dessa função resultaram em aderência pelo 

teste Qui-quadrado (p > 0,05), comprovando sua 

flexibilidade para estimação de classes de tamanho 

em sementes de A. colubrina. O realismo biológico 

pode ser confirmado na Figura 1, cujas 

distribuições tiveram tendência unimodal. 

Salienta-se que um comportamento multimodal 

apresentaria mais de uma classe com maior 

frequência, normalmente, consequência de uma 

distribuição forçada (BECKERT, 2015). 

A função Weibull 2P mostrou-se adequada para 

modelar a distribuição biométrica de sementes de 

A. colubrina. Embora o ajuste por aproximação 

linear seja simples e didático (LEITE et al., 2010), 

mais métodos de ajuste como o da máxima 

verossimilhança são indicados para estudos 

posteriores sobre a distribuição do tamanho de 

sementes e outras estruturas vegetais. 

A distribuição do número de sementes em 

classes biométricas é uma importante ferramenta 

para a descrição e classificação de lotes de 

sementes, fornecendo informações úteis para o 

monitoramento fenológico de determinadas 

espécies em florestas inequiâneas. Mais pesquisas 

sobre essa distribuição são recomendadas para 

melhor compreensão da dinâmica de dispersão de 

espécies vegetais e melhor controle estatístico da 

pureza física de lotes de sementes comercializados. 

CONCLUSÕES 

A função de Weibull de 2 parâmetros foi 

eficiente para descrever as distribuições do 

comprimento e largura de sementes de A. 

colubrina. 
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INTRODUÇÃO 

Rubiaceae Juss. (classe Asteridae e ordem 

Gentiales) é a quarta maior família em número de 

espécies de Angiospermas, superada apenas pelas 

famílias Asteraceae, Fabaceae e Orchidaceae (APG 

III, 2009; CHIQUIERI et al., 2004). Ocorrem em 

torno de 130 gêneros e 1500 espécies dessa família 

no Brasil (SOUZA e LORENZI, 2005). 

A família Rubiaceae é um importante indicador 

usado em estudos ecológicos para avaliar o estado 

de conservação da vegetação tropical (DELPRETE 

e JARDIM, 2012). Sua distribuição geográfica é 

cosmopolita e abundante nas regiões tropicais e 

subtropicais (FERREIRA JUNIOR e VIEIRA, 

2015). 

Os hábitos frequentemente observados na 

família são arbustos, ervas e árvores (FERREIRA 

JUNIOR e VIEIRA, 2015). Pode ser reconhecida 

pela presença de folhas simples e opostas, com 

margem inteira, flores gamopétalas e estames 

isômeros fixados às pétalas (DELPRETE e 

JARDIM, 2012; SOUZA e LORENZI, 2005). 

A estrutura diamétrica, também conhecida por 

distribuição diamétrica ou distribuição dos 

diâmetros, é conceituada como o número de 

árvores por hectare ou densidade absoluta da 

comunidade florestal por classe de diâmetro 

(CAMPOS e LEITE, 2009). É usada para 

caracterizar tipologias vegetais, estágios 

sucessionais, dinâmicas de crescimento e 

produção, regimes de manejo e, em algumas 

regiões brasileiras, usada como guias de corte e 

como verificador de sustentabilidade ambiental de 

manejo. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

distribuição diamétrica de indivíduos da família 

Rubiaceae no entorno de nascentes pontuais em 

fragmentos da Mata Atlântica localizadas na bacia 

do rio São Nicolau no município de São João 

Evangelista-MG. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionadas duas nascentes pontuais na 

bacia do rio São Nicolau para amostragem de mata 

ciliar, ambas localizadas em área do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais - campus São João Evangelista-MG 

(IFMG/SJE). A seleção das nascentes se restringiu 

àquelas com pelo menos 50,0 m de vegetação ciliar 

ainda preservada, independente da distância entre 

as margens. Esta escolha se baseou na premissa de 

que nascentes com vegetação do entorno inferior a 

50 m, mesmo conservadas, podem ser consideradas 

perturbadas (PINTO et al., 2005). 

O inventário florístico foi desenvolvido em 10 

parcelas retangulares de 300 m2 (10,0 x 30,0 m), 

sendo distribuídas 5 unidades em cada nascente. Os 

indivíduos arbóreo-arbustivos da família 

Rubiaceae com circunferência a 1,30 m de altura 

do solo (circunferência à altura do peito, CAP) 

igual ou superior a 10,0 cm foram enumerados. 

Mensurou-se o CAP (cm) com auxílio de fita 

métrica. Árvores com mais de um tronco e 

CAP ≥ 10,0 cm tiveram cada fuste medido. 

O diâmetro à altura do peito (DAP) foi 

calculado pela relação entre a circunferência à 

altura do peito (CAP) e o valor de pi 

(3,141592654...). Foi construído um gráfico da 

distribuição diamétrica por hectare, com intervalo 

de classes de 5,0 cm. 

Para avaliar se a comunidade de espécies da 

família Rubiaceae se encontrava balanceada, 

calculou-se o quociente de Liocourt “q” dividindo 

o número de indivíduos de uma classe diamétrica 

pelo número de indivíduos da classe anterior 

(MEYER, 1952). A comunidade vegetal é 

considerada balanceada quanto o valor desse 

quociente é constante entre as classes de diâmetro 

(CAMPOS e LEITE, 2009). 

O ajuste do número de indivíduos presentes nas 

parcelas por centro de classe de diâmetro foi 

realizado pelo modelo 𝑌𝑗 = 𝑒𝛽0+𝛽1𝐷𝑗 (MEYER, 
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1952), em que: Yj = estimador do número de 

arvores por hectare na j-ésima classe de DAP; 𝛽0 e 

𝛽1 foram os parâmetros do modelo; Dj = diâmetro 

correspondente ao centro da j-ésima classe de DAP 

e e = constante neperiana (2,718281828...). 

A fim de avaliar a qualidade do ajuste do 

modelo de Meyer (1952), foram estimadas as 

estatísticas percentuais de tendenciosidade (Bias) e 

raiz quadrada do erro médio (RQEM). A fórmulas 

utilizadas foram: 

𝐵𝑖𝑎𝑠(%) =
∑ 𝑌�̂�
𝑛
𝑗=1 − ∑ 𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑌𝑗
𝑛
𝑗=1

100 

 

𝑅𝑄𝐸𝑀(%) =

√∑ (𝑌𝑗 − �̂�𝐽)
2𝑛

𝑗=1

𝑛

�̅�
100 

em que: 𝑌�̂�, 𝑌𝑗 e �̅� são os valores estimados, 

observados e média aritmética do número de 

árvores por hectare na  j-ésima classe de DAP, 

respectivamente; e n = número de classes 

diamétricas. 

Na análise de regressão, empregou-se o método 

Gradiente Reduzido Generalizado (GRG) através 

da ferramenta Solver®. Para testar a aderência foi 

usado o teste de Qui-quadrado a 5,0 % de 

significância estatística. Todas as análises 

estatísticas foram feitas por meio do software 

Excel®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 98 indivíduos da família 

Rubiaceae. A frequência absoluta da distribuição 

diamétrica mostraram uma tendência exponencial 

negativa descontínua (ou errática, com ausência de 

indivíduos em duas classes de diâmetro), gerando 

um gráfico que se assemelhou à curva do “J” 

invertido (Figura 1). Este comportamento é o 

previsto para florestas inequiâneas (CAMPOS e 

LEITE, 2009). 

O menor e maior DAP encontrados foram de 

3,18 cm e 30,27 cm, respectivamente. A primeira 

classe de diâmetro, de 2,5 a 7,49 cm, apresentou 52 

indivíduos e totalizou 53,06 % da comunidade 

amostrada. Ocorreram 36 indivíduos na segunda 

classe, o que correspondeu a 36,73 % da amostra. 

Deste modo, 89,79 % dos indivíduos possuíram 

DAP inferior a 12,5 cm. É importante salientar que 

uma grande quantidade de indivíduos em classes 

inferiores nem sempre garante que a família estará 

na estrutura futura da floresta (SCHAAF et al., 

2006). A simples redução de área florestada pode 

ser o suficiente para modificar a dinâmica das 

populações e comprometer a regeneração natural e 

sustentabilidade dos sistemas, diminuindo 

exponencialmente a abundância de determinadas 

famílias vegetais (SANTANA, 2009). 

 

 
Figura 1. Distribuição diamétrica por hectare, com 

intervalo de classes de 5,0 cm, dos indivíduos da 

família Rubiaceae no entorno de duas nascentes 

pontuais em área do IFMG/SJE. A linha tracejada 

representou a equação 𝑌𝑗 = 𝑒5,5929−0,1456.𝐷𝑗 

(Bias = 7,10 % e RQEM = 274,51 %), em que: 

Yj = estimador do número de arvores por hectare na 

j-ésima classe de DAP e Dj = diâmetro 

correspondente ao centro da j-ésima classe de 

DAP. 

 

A família Rubiaceae estudada apresentou 

valores calculados para o quociente de Liocourt 

“q” variando de 0,12 a 0,70, evidenciando um 

padrão irregular de distribuição dos diâmetros. De 

acordo com a equação obtida pelo ajuste do modelo 

de Meyer (1952), o “q” obtido de 0,48 representaria 

a comunidade balanceada. Os valores estimados 

pela equação gerada não apresentaram aderência 

àqueles observados (𝜒2 = 9633,72*). Esses 

resultaram são indicativos de que a área de estudo 

está desbalanceada quanto a distribuição 

diamétrica dos indivíduos amostrados, ou seja, o 

decréscimo do número de indivíduos em sucessivas 

classes de diâmetro não seguiu uma progressão 

geométrica constante. 

Esse desbalanço é comum em áreas com 

histórico de interferências antrópicas, como a 

retirada ilegal de madeira, tráfego de animais e 

abertura de trilhas. Estratégias conservacionistas 

são recomendadas para melhor manutenção dos 

indivíduos pertencentes às menores classes de 

tamanho, sobretudo, em áreas de preservação 

permanente como as matas ciliares das nascentes 

inseridas na bacia do Rio São Nicolau. Ressalta-se 

que, independente do grau de perturbação da 

vegetação no entorno de cursos d’água, ações 
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devem ser planejadas e tomadas adequadamente, 

sempre com orientação profissional. 

CONCLUSÕES 

A distribuição diamétrica dos indivíduos da 

família Rubiaceae no entorno das duas nascentes 

pontuais estudadas assemelhou-se à curva “J” 

invertido. Entretanto, essa distribuição não se 

encontrou balanceada. 

AGRADECIMENTOS 

Ao IFMG - campus São João Evangelista por 

todo apoio financeiro, logístico e infraestrutura. 

REFERÊNCIAS 

APG (Angiosperm Phylogeny Group) III. An update of 

the Angiosperm Phylogeny Group classification for the 

orders and families of flowering plants: APG III. 

Botanical Journal of the Linnean Society, v. 161, n. 2, 

p. 105-121, 2009. 

CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. Mensuração 

Florestal. 3 ed., Viçosa-MG: UFV, 2009. 261p. 

CHIQUIERI, A.; DI MAIO, F. R.; PEIXOTO, A. L. A 

distribuição geográfica da família Rubiaceae Juss. na 

Flora Brasiliensis de Martius. Rodriguésia, v. 55, n. 84, 

p. 47-57, 2004. 

DELPRETE, P. G.; JARDIM, J. G. Systematics, 

taxonomy and floristics of Brazilian Rubiaceae: an 

overview about the current status and future challenges. 

Rodriguésia, v. 63, n. 1, p. 101-128, 2012. 

FERREIRA JUNIOR, M.; VIEIRA, A. O. S. Espécies 

arbóreo-arbustivas da família Rubiaceae Juss. na bacia 

do rio Tibagi, PR, Brasil. Hoehnea, v. 42, n. 2, p. 289-

336, 2015. 

MEYER, H. A. Structure, growth, and drain in balanced 

unevenaged forests. Journal of Forestry, v. 50, p. 85-

92, 1952. 

PINTO, L. V. A.; BOTELHO, S. A.; OLIVEIRA-

FILHO, A. T.; DAVIDE, A. C. Estudo da vegetação 

como subsídios para propostas de recuperação das 

nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, 

Lavras, MG. Revista Árvore, v. 29, n. 5, p. 779-793, 

2005. 

SANTANA, J. A. S. Padrão de distribuição e estrutura 

diamétrica de Croton sonderianus Muell. Arf. 

(Marmeleiro) na Caatinga da estação ecológica do 

Seridó. Revista Verde de Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável, v. 4, n. 3, p. 85-90, 

2009. 

SCHAAF, L. B.; FIGUEIREDO FILHO, A.; GALVÃO, 

F.; SANQUETTA, C. R. Alteração na estrutura 

diamétrica de uma floresta ombrófila mista no período 

entre 1979 e 2000. Revista Árvore, v. 30, n. 2, p. 283-

295, 2006. 

SOUZA, V. C.; H. LORENZI. Botânica sistemática: 

guia ilustrado para identificação das famílias de 

angiospermas da flora brasileira, baseado em APG 

II. Nova Odessa – SP: Instituto Plantarum, 2005. 640p 

 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

71 

RESUMOS EXPANDIDOS 
POSTER 20 

 

EFEITO DA APLICAÇÃO DE ADUBO QUIMICO E ADUBO ORGANICO EM 

PASTAGEM IRRIGADA DE MOMBAÇA COM SOBRESSEMEADURA DE AVEIA 

PRETA E AZEVÉM 
 

Rodrigo Soares de Andrade(1,*), Walter Miguel Ribeiro(2,**) e Carlos Alexandre Gonçalves(1,**) 

 
1 Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, agrogv09@hotmail.com 

2 Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Minas Gerais – FAEMG, Belo Horizonte-MG 

** Orientadores do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

A pecuária brasileira se caracteriza por ter a 

maioria de seu rebanho criado em pastagens, que é 

a principal e mais econômica fonte de nutrientes 

para os bovinos. Mas estas pastagens são 

normalmente de baixa qualidade devido à 

característica de nossos solos, de espécies 

cultivadas, e principalmente devido à falta de 

práticas como: adubação, uso de forrageiras 

adequadas, rodízio, taxa de lotação adequada, entre 

outras (OLIVEIRA et al., 2004). 

A pastagem bem formada somente será 

persistente e produtiva se adequadamente 

manejada. É necessário que haja um equilíbrio 

entre o que sai e o que entra no sistema. Assim, para 

se obter um acréscimo no nível de produção animal 

é necessário que haja um acréscimo correspondente 

na disponibilidade de forragem e na sua qualidade. 

A adubação de pastagens é um dos principais meios 

que se dispõe para atingir este objetivo 

(CARVALHO, 1985).  

Dados de MARRIEL (1987) revelam a 

intensificação da fertilização dos solos com adubo 

mineral como uma das maiores inovações 

tecnológicas nas décadas de 50 a 70 e, como 

consequência, o uso da fertilização orgânica nesse 

período foi quase que esquecido. No geral, 

agricultura iniciou nesta época uma fase de elevada 

dependência de insumos, que perdura até os dias de 

hoje (KIEHL, 1997). 

Alguns fatores, como o custo elevado de 

fertilizantes químicos, a sua disponibilidade 

limitada em regiões distantes dos centros de 

produção e a redução da capacidade produtiva dos 

solos, em razão do uso inadequado destes 

fertilizantes, representam um desafio à produção de 

alimentos em qualidade e quantidade suficiente 

para atender crescente demanda desses produtos 

(MARRIEL et al., 1987). 

Segundo ESPÍNDOLA e outros (1997), o 

aproveitamento integral e racional de todos os 

recursos disponíveis dentro da propriedade rural, 

com a introdução de novos componentes 

tecnológicos, aumenta a estabilidade dos sistemas 

de produção existentes e maximiza a sua eficiência, 

reduzindo custos e melhorando a produtividade. 

O interesse pela aplicação de resíduos de 

animais/vegetais e subprodutos orgânicos 

industrializados no solo tem aumentado nos 

últimos anos (WIETHÖLTER, 1994). Isso se deve 

principalmente pelos altos custos dos adubos 

químicos. Assim, é necessário fazer uma avaliação 

sobre a eficiência de fontes alternativas de 

nutrientes para as culturas (SILVA; SILVA, 1998). 

Os sistemas agropecuários dão origem a vários 

tipos de resíduos orgânicos, os quais, se 

corretamente manejados e utilizados, revertem em 

fornecedores de nutrientes para a produção de 

alimentos e melhoradores das condições físicas, 

químicas e biológicas do solo (CAMARGO et al., 

1999). 

Neste contesto, o principal objetivo é a redução 

de custos de produção aliado ao aumento da 

produtividade animal para aferir maiores margens 

de lucro, sendo que a pastagem tropical fornece 

toda a alimentação volumosa durante o período de 

verão e para o período de inverno são utilizadas 

diversas formas de suplementação, em nível de 

cocho, principalmente a cana-de-açúcar corrigida 

com ureia, silagens de capim elefante e milho ou 

consórcios entre a pastagem tropical, pouco 

produtiva nesta época do ano, com forrageiras de 

inverno, que contribuem para a manutenção do 

valor nutritivo e aumento do período de utilização 

da pastagem (SKONIESKI, 2011). 

O objetivo deste trabalho é comparar a resposta 

da pastagem tropical irrigada, formada com 

Panicum maximum cv. Mombaça, sobressemeada 

com Aveia Preta e Azevém no inverno, quanto à 

produção de matéria verde quando submetida a 
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adubações de composto orgânico comparando e 

adubos químicos, estes aplicados na quantidade 

equivalente de nutrientes de acordo com a análise 

química do composto orgânico. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Características Edafoclimáticas e Geográficas 

da Região 
Governador Valadares é uma cidade situada no 

Vale do Rio Doce, na região Leste de Minas Gerais, 

é uma cidade de clima tropical, com temperatura 

média anual em torno de 25°C (variação de 10,8 a 

40,2° C), tendo invernos secos e amenos 

(raramente frios), e verões chuvosos com 

temperaturas altas. A umidade relativa do ar na 

média anual é de 70%. A precipitação média anual 

é de 1.113 mm, sendo chuvas distribuídas 

irregularmente, concentradas nos meses de 

novembro a fevereiro. A altitude média da região 

está em torno de 450 metros em relação ao nível do 

mar (variação de 191 a 1.123 metros – Pico da 

Ibituruna). 

 

Localização da Propriedade Trabalhada 
Este trabalho foi realizado no Sítio Recanto 

Solares, pertencente ao produtor Gilson Vitor 

Campos, localizado no município de Governador 

Valadares, a 320 km da capital Belo Horizonte, nas 

coordenadas: 18°47’01,8” Sul e 42°05’16,6” 

Oeste.  

 

Especificação do Experimento 
Na propriedade há um sistema de piquetes 

rotacionados e irrigados de 3,0 ha, formados com 

pastagem de Mombaça (Panicum maximum). 

Deste sistema foi utilizado para o experimento uma 

de área de 270 m² que foram divididos em 09 

(nove) partes de 22,5 m², com dimensões de 4,5 x 

5,0 m. Foram feitos 03 (três) tratamentos, sendo 

que cada tratamento teve 03 (três) repetições em 

bloco ao acaso. Como a maioria dos nutrientes 

encontrava-se em níveis elevados no solo, de 

acordo com a análise química, realizamos apenas a 

elevação da Saturação de Bases do solo de 74,04% 

para 85%, com aplicação de 2,77 kg agrosilicio por 

tratamento, que corresponde a 1,23 ton.ha-¹. A 

porcentagem baixa de micronutrientes do solo 

também foi corrigida com aplicação de 112 gramas 

de FTE BR12 por tratamento, o que corresponde a 

50 kg.ha-¹ do produto, que tem em sua formulação 

0,5% de zinco, 0,1% de boro e 0,2% de manganês. 

Estes adubos foram misturados às sementes de 

aveia preta (Avenastrigosa Schreb) e azevém 

(Lolium multiflorum Lam) no sobressemeio, sendo 

aplicados 225 gramas de aveia preta (corresponde 

a 100 kg.ha-¹) e 113 gramas de azevém 

(corresponde a 50 kg.ha-¹) por tratamento. A 

sobressemeadura de aveia/azevém misturada ao 

agrosilício e aos micronutrientes, sendo realizada 

após a roçada da pastagem a 35 cm do solo (altura 

de resíduo do mombaça) no dia 29 de junho de 

2012. 

No dia 27 de julho de 2012, foi feito a aplicação 

do adubo orgânico e químico nos tratamentos, após 

nova roçada da pastagem na altura de resíduo de 35 

cm. Para a adubação com o composto orgânico 

comercial, utilizamos o um fertilizante da marca 

Provaso e seguimos as recomendações do 

fabricante quanto a quantidade a ser aplicada por 

ha, que recomenda uma adubação com 10 ton. ha-¹ 

para pastagens, correspondendo a 22,5kg por 

tratamento.  

Para a adubação química com fósforo e potássio, 

utilizou-se uma análise química do fertilizante 

orgânico comercial. De acordo com os níveis de 

nutrientes desta análise, foi obtido as porcentagens 

de fósforo e potássio e convertido à quantidade a 

ser usada dos adubos químicos Super Fosfato 

Simples (SS) e Cloreto de Potássio (KCl) 

equivalentes nos tratamentos. O resultado da 

análise apresentou 1,80% de fósforo e 0,68% de 

potássio. Convertendo aos adubos químicos foram 

aplicados 2,25 kg se SS e 0,255 kg de KCl por 

tratamento. O nitrogênio foi aplicado em 

quantidades iguais para todos os tratamentos, 

sendo aplicados 100 kg.ha-¹ por pastejo de N, que 

corresponde a 0,225 kg de N ou 0,5 kg de ureia por 

tratamento. 

 

Tabela 1. Tratamentos 

Trat. DESCRIÇÃO 

1 
2,7 kg calcário; 0,112 kg FTE BR12; 0,5 

kg uréia Testemunha  

 
2 

2,7 kg calcário; 0,112 kg FTE BR12; 0,5 

kg uréia; 0,255kg KCl; 2,25kg SS  

3 
2,7 kg calcário; 0,112 kg FTE BR12; 0,5 

kg uréia; 22,5kg composto orgânico  

 

No dia 23 de agosto de 2012 foi feito o corte, 

utilizando o método do quadrado de 1m x 1m, e o 

material foi pesado, utilizando uma balança digital 

com precisão de 20 gramas. Os dados foram 

analisados com o auxilio do programa de avaliação 

estatística (SISVAR), em que usamos o teste de 

Tukey com significância de 5% para comparação 

das médias de tratamentos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 mostra os resultados de produção em 

ton.ha-¹ de matéria fresca por pastejo em função 

dos tratamentos aplicados. 

 

Tabela 2. Resultados Estatísticos 

Trat. 
Doses adubos  

(Kg.ha-¹ past.) 

Médias 

Prod.(Ton.ha-¹ 

past.) 

1 Testemunha 31,3b 

2 0,23 KCl e 1,75 SS 37,1a 

3 22,5 Comp. Orgânico 36,7a 

  

A colheita da pastagem foi realizada 27 dias após 

a adubação. A aplicação de adubo químico à base 

de fósforo e potássio, apresentou produção de 37,1 

ton.ha-¹por pastejo de matéria fresca. A adubação 

com composto orgânico comercial apresentou 

produção de 36,7ton.ha-¹ por pastejo de matéria 

fresca (diferença não significativa pelo Teste de 

Tukey a 5%). 

Segundo Andrade (1998), o uso de estercos pode 

até mesmo substituir a adubação química de plantio 

na maioria das culturas, porém, pouco se sabe 

quanto aos efeitos dos adubos orgânicos em curto 

prazo de tempo entre a adubação e a colheita. 

É através da decomposição da matéria orgânica 

no solo que seus nutrientes são liberados sob forma 

mineral em diferentes velocidades, dependendo da 

sua recalcitrância e resistência ao ataque 

microbiano (CAMARGO et.al. 1997), ou seja, o 

tempo de mineralização da matéria orgânica para a 

absorção das plantas depende dos ingredientes que 

são usados no processo de compostagem ou do tipo 

de esterco usado na adubação. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com este trabalho, não 

apresentaram diferença significativa na produção 

de matéria fresca por hectare quando comparado a 

aplicação de adubo orgânico com adubo químico. 

No entanto, é possível observar uma produção 

superior em 400 kg por hectare de matéria fresca 

no tratamento em que foi aplicado o adubo 

químico. 
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INTRODUÇÃO 

A cadeia produtiva do leite pode ser encontrada 

em todas as regiões brasileiras, atuando como uma 

atividade geradora de renda, tributos e empregos 

(Lopes, et. al. 2007). Considerada uma das 

principais cadeias do sistemas agro-industriais 

brasileiros devido a sua importância econômica e 

social para o Pais. A atividade é praticada em mais 

de um milhão de propriedades rurais e, somente na 

produção primária, gera acima de três milhões de 

empregos e agrega mais de R$ 6 bilhões ao valor 

da produção agropecuária naciona (Vilela, et. al. 

2012). 

A análise da concentração territorial mostrou 

que esta atividade no Estado de Minas Gerais e 

muito pulverizada em base microrregional. 

Verificou-se também uma baixa concentração de 

vacas ordenhadas e de produção. Analisando 

temporalmente houve um ligeiro incremento na 

concentração da produção de leite e um recuo no 

numero de vacas, devido a maior 

profissionalização dos produtores, (Carvalho et. al. 

2007). 

Minas Gerais se destaca como o maior estado 

produtor de leite e inúmeras famílias vivem 

exclusivamente desta atividade. Em 2005, a 

produção de leite em Minas Gerais atingiu 8,39 

bilhões de litros, participando com 27,31% da 

produção brasileira segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). O valor 

real bruto da produção de leite em 2005 foi de R$ 

3,8 bilhões, calculado com base na produção do 

IBGE. 

 

1.1. Política do leite no Brasil 

De acordo com Vilela (2002), no que a ação 

governamental no período anterior a 1985, foi 

caracterizada, segundo especialistas, foi 

direcionada mais para garantir abastecimento do 

que para o fortalecimento de renda do setor 

produtivo. Tal política ia ao encontro da 

necessidade do consumidor de produtos com 

preços acessíveis, mas não necessariamente atenda 

anseios dos produtores. 

 

1.2. Importância da adubação nitrogenada 

O nitrogênio (N) é o mineral mais limitante ao 

desempenho produtivo de gramíneas e encontra-se 

em baixas concentrações no solo, em maior parte 

indisponível. Devido à elevada exigência desse 

mineral pelas plantas, de modo geral, a adubação 

nitrogenada é um recurso para aumentar a 

produção de MS e aumentar a produção animal por 

meio do aumento na taxa de lotação da pastagem 

(SKONIESKI et. al. 2011). De acordo com 

BREDEMEIER & MUNDSTOCK (2000), Em 

muitos sistemas de produção, a disponibilidade de 

nitrogênio é quase sempre um fator limitante, 

influenciando o crescimento da planta mais do que 

qualquer outro nutriente. Normalmente, menos de 

50% do nitrogênio aplicado sob a forma de 

fertilizante é utilizado pelas culturas. De acordo 

com Sangoi, et. al. (2003), a principal forma de 

perda de nitrogênio, e pela lixiviação, influenciada 

diretamente pelo fluxo de água no solo. 

 

1.3. Importância do consorcio de Aveia e 

Azevém 

De acordo com Skonieski et. al. (2011), no 

consorcio com azevém, a aveia contribui para 

manutenção do valor nutritivo e aumento do 

período de utilização da pastagem. A aveia 

apresenta uma área de cultivo superior a do 

azevém, sendo a espécie preferida na integração 

lavoura-pecuária, por ter um ciclo de produção 

mais curto. O azevém é utilizado pela sua 

facilidade de ressemeadura natural, resistência a 

doenças, bom potencial de produção de sementes e 

versatilidade de uso em associações.  

Considerando-se que os custos de implantação 

das pastagens são relativamente altos, é necessário 

que tanto o manejo como os recursos sejam 

utilizados da maneira mais eficiente e racional 
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possível. De acordo com Restle et al. (1993) a 

mistura de aveia preta e azevém apresentou um 

bom retorno econômico quando submetida a 

diferentes níveis de adubação nitrogenada.  

O objetivo deste trabalho é avaliar a 

produtividade de Mombaça (Panicum maximum) 

no consorcio de aveia e azevém, em virtude da 

aplicação de diferentes doses de nitrogênio no 

período de inverno. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Solo 

O solo da região apresenta uma textura media, e 

com características de solo sedimentares, pois a 

área está à beira do Rio Doce, e sofrem inundações 

constantes, isto explica a fertilidade alta de tal solo. 

As condições edafoclimáticas são favoráveis a 

implantação de diversas culturas, motivo pelo qual 

a região tem uma forte presença da agropecuária. O 

clima é tropical, e a altitude é de aproximadamente 

269 m em relação ao nível do mar. 

 
Local 

O presente trabalho foi realizado na fazenda 

Recanto Solares, pertencente ao produtor Gilson 

Vitor Campos, localizada  no município de 

Governador Valadares, na região leste de Minas 

Gerais a 320 Km de Belo Horizonte. A fazenda esta 

localizada nas seguintes coordenadas: 18°47’01,8” 

Sul e 42°05’16,6” Oeste. Foi utilizada uma área de 

202,50 m², e esta foi dividida em 9 áreas de 22,5 

m². Foram feitos três tratamentos, sendo que cada 

tratamento teve três repetições. A distribuição foi 

em Blocos ao acaso conforme mostrado na Tabela 

1. 

A área já estava plantada com Mombaça 

(Panicum maximum), e foi irrigada com um turno 

de rega de 5 dias, evapotranspiração local de 6 

mm/dia. A área foi corrigida com calcário 

agrosilicio de acordo com a analise de solo, 

utilizamos 2,77 Kg por tratamento, juntamente com 

225 gramas de aveia preta (Avenastrigosa Schreb) 

e 113 gramas de azevém (Lolium multiflorum Lam) 

no dia 29 de junho de 2012. Dia 26 de julho de 2012 

o capim foi cortado a 30 centimetros de altura e 

foram feitos os tratamentos abaixo. De acordo com 

a análise de solo acima, nao foi necessário 

aplicação de fosforo e potássio, porém como a 

materia orgânica estava baixa, aplicamos a dose de 

50 Kg de FTE BR 12 / ha. Dia 26 de julho de 2012, 

com capim a uma altura de 35 centimetros foi feita 

a aolicação do adubo de acordo com os tratamentos 

relacionados na Tabela 2. 

No dia 23 de agosto de 2012 foi feito o corte, 

utilizando o quadrado de 1m x 1m, e o material foi 

pesado, utilizando uma balança toledo com 

precisão de 20 gramas. 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%. 

 

Tabela 1. Tratamentos  

 

Tabela 2. Distribuição dos tratamentos 

T2 T1   T1 T2 

T3  T3  T3  

  T2 T1   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 mostra as doses de N aplicadas e as 

médias de produção em Kg de MN/ha/pastejo. Os 

valores seguidos por letra diferente indicam que há 

diferença significativa entre as médias. 

De acordo com (Chapin et al., 1987) citado por 

(SOARES & RESTLE, 2002), A produtividade de 

uma pastagem de gramíneas depende de vários 

fatores, como condições climáticas e edáficas e 

manejo a que são submetidas, principalmente em 

relação ao nível de nitrogênio, por tratar-se do 

nutriente mais limitante ao crescimento das 

plantas. 

Os resultados obtidos com este trabalho se 

assemelham aos obtidos por (SOARES & 

RESTLE, 2002), que avaliaram a resposta da 

pastagem de azevém, submetida à diferentes doses 

de nitrogênio, onde concluiu que o aumento da 

dose do nutriente aumentou a produção de matéria 

seca em todos os tratamentos analisados.  

A Tabela 3 mostra as médias de produção de 

cada tratamento, onde é possível ver que, à medida 

que se aumentou a dose de N, aumentou também a 

produção. Porém semelhante ao resultado do 

trabalho de (SOARES & RESTLE, 2002), o 

aumento de produção não foi proporcional ao 

aumento da dose de N. No Tratamento 01 onde não 

foi aplicado nitrogênio a média de produção foi de 

7800,00 kg/ha/corte. No tratamento 02, onde foi 

aplicado 50 kg de N/ha/pastejo, a produção foi de 

23200,00 kg/ha/corte, tendo um aumento de 

197,44% na produção. Porém, quando analisamos 

o tratamento 3, onde foi aplicado 100 kg de 

Trat. DESCRIÇÃO 

1 
Testemunha (dose zero de N) 113 g de 

FTE BR 12 

 

2 
113 g de FTE BR 12, 250 g Ureia (50 Kg 

de N /ha/pastejo)  

3 
113 g de FTE BR 12, 500 g Ureia (100 

Kg de N /ha/pastejo)  
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N/ha/pastejo, a produção foi de 31333,33, um 

incremento na produção de 35%. 

 

Tabela 3. Resultados Estatístico dos Tratamentos 

Teste de Tukey a 5% 

Trat. 
Doses de N 

(Kg/ha/past.) 

Médias de 

Prod. (kg 

MN/ha/past) 

Resultados 

do teste 

1 0 7800,00 a1 

2 50 2.3200,00 b1 

3 100 3.1333,33 c1 

CONCLUSÕES 

O incremento de produtividade foi observado à 

medida que se aumentou a dose de N aplicada. Este 

aumento está ligado diretamente à quantidade de N 

aplicada. Porém o aumento de produção não é 

proporcional ao aumento da dose aplicada. Com 

isto a tomada de decisão em aumentar ou diminuir 

a dose de N, deverá ser feita em função das 

características específicas e das necessidades de 

cada propriedade, levando em conta sempre o 

retorno econômico do investimento. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto da parte inicial de 

um projeto maior intitulado “Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento como ferramentas de 

análise urbana: a evolução da mancha urbana do 

distrito sede do município de São João 

Evangelista/MG” que ainda está em andamento e 

que se insere no âmbito das investigações 

realizadas pelo “Grupo de Estudos em História 

Regional e Desenvolvimento” – GEHRD, 

cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do 

CNPq e sediado no IFMG/SJE. 

Apresenta-se aqui um breve levantamento de 

dados que se referem aos eventos que ocorreram ao 

longo da história local e que, de alguma forma, 

impulsionaram a criação e o desenvolvimento do 

município de São João Evangelista, mais 

especificamente da mancha urbana de seu distrito 

sede. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em 

mapear a evolução da mancha urbana do município 

de São João Evangelista – Minas Gerais, no 

período de 1980 a 2015, através da utilização de 

dados coletados por sensoriamento remoto e 

técnicas de geoprocessamento aplicadas. Para 

cumpri-lo com êxito faz-se necessário, a princípio, 

investigar quais foram os fatos históricos que 

incentivaram o surgimento e desenvolvimento da 

cidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o levantamento dos dados aqui 

apresentados, foram utilizados livros com conteúdo 

referentes aos processos de formação histórica da 

cidade, incluindo pesquisas na internet e alguns 

relatos informais de moradores antigos da cidade. 

Este último é composto por fatos narrados por 

pessoas que vivenciaram o desenvolvimento da 

cidade ao longo de sua história, além de 

contribuírem para a sua evolução. 

Após coleta e construção de um banco de dados 

qualitativos, estes foram analisado pelos autores do 

trabalho. Vale ressaltar que a coleta e a construção 

deste banco de dados está em aberto e faz parte de 

todo o cronograma do projeto principal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta a síntese do banco de 

dados qualitativos que foi elaborado a partir das 

investigações: 

 

Tabela 1. Eventos e suas respectivas 

consequências relacionadas ao desenvolvimento da 

mancha urbana de São João Evangelista - MG 

EVENTOS CONSEQUÊNCIAS ANO 

Chegada de 

Idelfonso da 

Rocha 

* Fundador da 

fazenda que deu início 

ao aglomerado que 

posteriormente se 

tornou cidade. 

1835 

Criação da 

Usina Elétrica 

de São João 

Evangelista 

* Vinda de 

trabalhadores para a 

construção da usina e 

que acabaram se 

fixando no município. 

* Primeiros 

Loteamentos. 

1928 

Eleições para 

Prefeito 

* Significativo 

contingente de 

pessoas que vieram do 

estado de São Paulo 

para votar e acabaram 

fixando residência. 

1947 

Construção da 

Escola de 

Iniciação 

Agrícola de 

SJE 

* Vinda de 

trabalhadores que 

acabaram fixando 

residência 

(engenheiros, 

técnicos, pedreiros, 

ajudantes, professores 

e estudantes, 

comerciantes, etc.). 

 

1951 
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EVENTOS CONSEQUÊNCIAS ANO 

Êxodo Rural 

* Saída de 

trabalhadores da zona 

rural da região para a 

construção da usina 

Hidrelétrica de 

Baguarí.                                                         

* Criação do hospital 

municipal e 

melhoramento nas 

vias e no saneamento 

básico. 

1957 

Transformação 

da Escola 

Agrícola 

Federal em 

IFMG 

* Especulação da 

criação de novos 

cursos e consequente 

aumento no número 

de estudantes, 

professores e 

servidores.                                            

* Loteamentos e 

construção de novas 

edificações que iriam 

abrigar os novas 

moradores. 

2008 

Possível 

instalação da 

Mineradora 

Centaurus 

* Especulação da 

instalação da 

mineradora no 

município e 

consequente aumento 

do número de 

trabalhadores em 

geral.                                               

* Loteamentos e 

construção de novas 

edificações que iriam 

abrigar os novos 

moradores. 

 

2012 

*Banco de dados ainda em construção. 

 

De acordo com a bibliografia levantada, em 

1835 chega à região, atraído pela fertilidade do 

solo, o Capitão Idelfonso da Rocha, fundador da 

fazenda que foi o embrião da cidade de São João 

Evangelista. Com o passar dos anos, pessoas foram 

chegando e se aglomerando próximo a esta 

fazenda, dando início ao povoado que 

posteriormente se tornaria a cidade. Com o passar 

dos anos, o povoado foi crescendo, aumentando o 

ritmo das trocas comerciais e atraindo novos 

moradores. 

Em 1911, São João Evangelista emancipa-se de 

Peçanha tornando-se oficialmente um município 

mineiro. A emancipação foi fundamental para a 

atração de novas pessoas e recursos. Veio então a 

necessidade de uma usina elétrica para a geração de 

energia para o recém criado município. Em 1928, 

com a construção dessa usina, vários trabalhadores 

de regiões próximas chegaram a São João 

Evangelista para trabalhar e, percebendo o 

desenvolvimento promissor, acabaram fixando 

residência aumentando consideravelmente o 

número de habitantes local. A partir de então, 

surgem os primeiros loteamentos e características 

urbanas. 

Durante a realização do levantamento 

bibliográfico e da coleta de dados, foi encontrado 

no site do Arquivo Público Mineiro uma carta que 

representa a malha urbana de São João Evangelista 

no ano de 1939. A Figura 1 representa esta malha: 

 

Figura 1. Recorte da carta da malha urbana de 

São João Evangelista no ano de 1939. 

 

Importante notar que o traçado urbano de 1939 

constitui hoje, de modo geral, a área conhecida 

como o centro da cidade. Vale ressaltar também 

que imagens de satélite mais recentes ainda serão 

analisadas com o objetivo de entendermos as 

modificações e a evolução da mancha urbana do 

município ao longo das últimas décadas. 

Um outro evento histórico um tanto quanto 

curioso, mas comum nessa época, foi a eleição para 

prefeito em 1947. De acordo com o livro “Um 

Pedaço da História de São João Evangelista” 

escrito por Osvaldo Pimenta (importante figura 

local), aproximadamente 300 pessoas vieram da 

cidade de São Paulo – SP para votar e também 

acabaram fixando residência. 

Um dos eventos mais importantes na história do 

município foi a criação da Escola de Iniciação 

Agrícola de São João Evangelista em 1951. Os 

gestores locais, em parceria com o governo federal 

da época, trouxeram para a cidade este importante 
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centro educacional que consequentemente atraiu a 

atenção de diversas pessoas e influenciou 

significativamente o desenvolvimento 

socioeconômico e urbano local.  

Durante a década de 1950, marcada pelo forte 

processo de industrialização, urbanização e 

consequente êxodo rural no Brasil, o município 

também apresentou intensa expulsão populacional 

da zona rural e incremento da população urbana. 

Em 1957 foi construído o Hospital Municipal para 

atender os habitantes locais, além de iniciarem as 

obras de melhoramento e desenvolvimento da 

infraestrutura urbana e de saneamento básico.  

Neste ponto da história, as referências 

bibliográficas e os relatos apresentam uma lacuna. 

Entre 1958 e 2007, ainda não foi encontrado 

nenhum evento ou fato específico que possa ter 

influenciado diretamente na expansão da mancha 

urbana do município. 

Em 2008, seguindo as políticas públicas do 

governo federal voltadas para a educação, a antiga 

Escola Agrícola Federal transforma-se em Instituto 

Federal de Minas Gerais, campus São João 

Evangelista (IFMG-SJE). Este evento propiciou 

diversas especulações entre os habitantes da 

cidade, dentre elas de que novos cursos seriam 

abertos e o número de servidores e alunos 

aumentaria consideravelmente. Com isso, novos 

loteamentos, casas e prédios foram construídos 

imaginando-se que num futuro próximo a cidade 

receberia um expressivo contingente populacional 

por conta do IFMG-SJE, algo que não aconteceu 

com tanta intensidade quanto se espera. 

Por fim, um outro fato interessante ocorreu em 

2012 e se refere à grande especulação por parte da 

imprensa regional e de moradores locais sobre a 

vinda de uma empresa mineradora para o 

município. Mais uma vez, o mercado imobiliário 

foi impulsionado surgindo novos loteamentos e 

edificações. Entretanto, a mineradora desistiu de 

iniciar suas atividades em São João Evangelista, 

frustrando os planos dos moradores que 

construíram esperando abrigar os novos 

trabalhadores que viriam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros dados e informações levantados 

para este trabalho, refletem em alguns fatos e 

eventos históricos que, de alguma forma, possam 

ter relação com o surgimento e o desenvolvimento 

do município e de sua mancha urbana. 

Nota-se que o município em questão surgiu a 

partir da instalação de uma fazenda, algo comum 

em outros diversos municípios do estado de Minas 

Gerais de acordo com o IBGE. Vários eventos 

ocorreram ao longo de sua história e influenciaram 

no seu desenvolvimento. 

Por fim, vale ressaltar que tanto as especulações 

por conta do IFMG quanto as relacionadas à 

mineradora podem ter influenciado 

significativamente na evolução da mancha urbana 

do município de São João Evangelista, algo que 

será analisado nas próximas atividades do projeto 

do qual esse trabalho faz parte. Imagens de satélite 

do município das últimas três décadas serão 

analisadas a partir de softwares de 

geoprocessamento para que tais relações sejam 

feitas. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa visa analisar os modelos de 

dominação política na cidade de Guanhães entre os 

anos de 1889 e 1930. O período em questão é 

notadamente conhecido pelo coronelismo e por 

práticas que colocavam as elites como detentoras 

do mando político eleitoral, a principal ideia é 

entender o modelo que se formava em Guanhães e 

a sua comparação com o que eram praticado 

nacionalmente. Como atesta Neves: 

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, 

redimensionaria a análise do nacional, que ressalta 

as identidades e semelhanças, enquanto o 

conhecimento do regional e do local insistira na 

diferença e diversidade, focalizando o indivíduo no 

seu meio sócio cultural, político e geo-Ambiental, 

na interação com os grupos sociais em todas as 

extensões, alcançando vencidos e vencedores, 

dominados, conectando o individual com o social. 

(Neves, 2002, p. 89)  

O projeto também contribui para o 

conhecimento do regional e do desenvolvimento da 

própria História Regional, ramo que vem se 

desenvolvendo e mostrando bons frutos, por expor 

peculiaridades e modelos, tanto de afirmação 

quanto de contestação importantes para as grandes 

teorias e generalizações históricas. Nas palavras de 

Oliveira: 

(...) A Nova História em suas diversas 

expressões, contribuiu para renovação e ampliação 

do conhecimento histórico e dos olhares da 

história, na medida em que foram diversificados os 

objetos, os problemas e as fontes. A História 

Regional constitui uma das possibilidades de 

investigação e de interpretação histórica. (...) 

Através da História Regional busca-se aflorar o 

específico, o próprio, o particular. (Oliveira, p. 15, 

2003). 

A partir dessas ideias a presente pesquisa tem 

por objetivo enfatizar a história regional de 

Guanhães e os modelos de dominação Política. 

Situado na região leste do Vale do Rio Doce, 

Guanhães é um município Brasileiro do estado de 

Minas Gerais com população estimada de 31.262 

habitantes e com o IDH  0,686 segundo os dados 

do IBGE 2010. 

Ocupada inicialmente pelos índios Guanaãns de 

origem Tapuia principalmente as margens do Rio 

Guanhães a qual designou–se o nome Guanhães 

(Palavra Aportuguesada). 

A história de Guanhães tem origem nas buscas 

por ouro e pedras preciosas na região em 1752 pelo 

Bandeirante João de Azevedo Leme, que ao 

descobrir ouro nos “Descobertos Auríferos do 

Graypu” fundou-se nas imediações do local o 

povoado de São Miguel e Almas que progrediu-se 

lentamente com as riquezas auríferas das terras, 

principalmente com a exploração das lavras pela 

companhia Inglesa “The Condonga Gold 

Co.Limited” e em seguida pela descoberto da lavra 

do “Mexerico. Elevado à categoria de distrito em 

1828 com o respectivo nome São Miguel e Almas.  

Acredita-se que a primeira família colonizadora 

foi de José coelho da Rocha vinda da freguesia do 

morro do Pilar e os principais fundadores: Manoel 

de Oliveira Rosa, Faustino Xavier Caldeira e 

Joaquim de Oliveira Rosa. 

Sendo assim, busca-se entender a formação da 

cidade, de suas elites e como esse processo se firma 

a partir da proclamação da República (1889) até o 

fim da chamada República Velha (1930). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram:  

 Bibliografia sobre o tema. 

 Bibliografia memorialista da região. 

 Jornais e publicações de época. 

A metodologia utilizada é a análise documental 

quantitativa e qualitativa. O foco da pesquisa recaiu 

sobre as informações de memorialistas regionais e 

também sobre documentos de época que foram 

encontrados, como jornais publicados na cidade de 

Guanhães. Posteriormente, de acordo com a 

quantidade de documentos encontrados nos 

municípios, são feitas análises quantitativas ou 

qualitativas. Por fim, serão produzidas sínteses em 

textos acessíveis e disponibilizados no website do 
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GEHRD, objetivando a circulação e fortalecimento 

de conhecimento específico sobre o patrimônio 

cultural regional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o início da República Velha vigorou-se 

no Brasil um sistema de dominação política, 

popularmente conhecida como “Coronelismo”. A 

política era controlada por esses grandes coronéis 

que exerciam sobre seus dependentes forte 

influência, obrigando-os a votarem e tomar 

decisões políticas conforme sua vontade. 

Nesse período o sistema eleitoral era muito fácil 

de ser manipulado principalmente pelos coronéis 

que aproveitavam do seu prestígio social e 

econômico e o fato de a maioria da população 

serem analfabetas e de pouca instrução política 

onde alteravam os votos e até mesmo falsificavam 

documentos conforme sua vontade. 

No período da Primeira República (1889 -1930) 

também conhecido como República do Café com 

Leite devido as alternâncias de poder entre São 

Paulo e Minas, o Brasil era exclusivamente agrário 

com a maioria da população vivendo nas zonas 

rurais sobre domínios dos grandes proprietários de 

terras os coronéis. 

Em alguns munícipios como Guanhães esses 

coronéis tinham suas origens ligadas as primeiras 

famílias que por seu poder econômico tinha na 

sociedade grande prestígio social, o que os 

colocavam em condições de exercer outros cargos 

políticos que passavam para as outras gerações da 

família, como os filhos homens que por influência 

dos país entravam no caminho   político de forma 

efetiva.   

Estes, diferentes das outras famílias, tinham 

prestígio e frequentaram as melhores faculdades, se 

especializando, geralmente em direito e farmácia, 

com o intuito de exercê-las na sua própria cidade 

de origem, onde propositalmente acabavam 

casando com membros de outras famílias que 

também desfrutavam de grandes prestígios afim de 

manter as relações de poder. 

Até o presente momento, podemos perceber que 

o modelo de dominação que ocorria em Guanhães 

era bastante parecido com o que havia no restante 

do Brasil, em que o poder da terra e de um mundo 

agrário, acabava por se transformar em 

bacharelismo e, consequente, dominação política e 

sua perpetuação. 

CONCLUSÕES 

Após a pesquisa realizada concluiu–se que a 

histórial regional trata-se de um elemento muito 

importante para o desemvolvimento da sociedade, 

uma vez que  através dela temos a dimensão da 

nossa realidade, pois o seu estudo nos possibilita 

comprender as formas de organização da mesma, 

seja política, econômica ou social. 

Se faz  tambem utíl no processo de revivamento 

da hitória, afinal muitas historias se perdem por 

falta de estudos mais profundo sobre determinados 

temas. 

 O  Processo de dominação política tambem é 

um  forte elemento obitido por meios de estudos 

regionais, onde se pode concluir que a figura dos 

coronéis é um  elemento crucial  para entendermos 

a forma de como era exercido o poder local, onde a 

instituição do voto aberto e obrigatório contribuia 

para que a maioria dos eleitores ficassem sujeitas á 

pressões dos chefes políticos. 

Concluimos tambem que  alem desas formas de 

dominaçao política o casamento entre membros das 

famílias tradicionais tambem era uma forma de se  

manter no poder, uma vez que a maioria destes 

mantinha alguma relação com a política local. 

AGRADECIMENTOS 

A realização deste trabalho só está sendo 

possível graças à colaboração direta de muitas 

pessoas.  Agradeço ao orientador professor Dr. 

Douglas Biagio Puglia, que me auxiliou em todas 

as etapas desse trabalho, a todos os participantes do 

Grupo de Estudos em História Regional e 

Desenvolvimento (GEHRD) que são 

importantíssimos para o andamento desse trabalho. 

Aos meus colegas de sala, que de alguma maneira 

colaboram com a realização deste trabalho, e 

finalmente à pró-reitoria de pesquisa do IFMG e ao 

CNPq que me concedem a bolsa de iniciação 

científica júnior (PIBIC – Júnior) sem a qual a 

realização dessa pesquisa não seria possível. 

REFERÊNCIAS 

BEIRED, J. L. B. Sob o signo da nova ordem. 

Intelectuais autoritários no Brasil e na Argentina. 

São Paulo: Edições Loyola, 1999. 

BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. (org.). Um 

enigma chamado Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 

2009. 

BRANDÃO, G. M. Linhagens do pensamento político 

brasileiro. São Paulo: Editora HUCITEC, 2007. 

CRIPPA, A. (org.). As ideias políticas no Brasil. São 

Paulo. Convívio. 1979. vol. II. 

CARVALHO, J. M. Mandonismo, coronelismo e 

clientelismo: uma discussão conceitual. Rio de 

Janeiro: Dados vol. 40 no 2, 1997. 

______________________. Os três povos da 

República. Revista USP, São Paulo, n.59, p. 96-115, 

setembro/novembro 2003. 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

83 

______________________. Cidadania no Brasil: o 

longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 

2001. 

______________________. Os Bestializados: o Rio de 

Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Cia das 

Letras, 1987. 

FAORO, R. Os donos do poder. São Paulo: 

Globo/Publifolha, 2000, vol. 02. 

GRAÇA FILHO, A. A. História, região e 

globalização. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. Rio de 

Janeiro: Forense, 1948. 

NEVES, E. F. História Regional e Local no Brasil: 

fontes e métodos da pesquisa histórica regional e local. 

Feira de Santana/ Salvador, UEFS/ ed. Arcádia, 2002. 

OLIVEIRA, A. M. C. S. Recôncavo Sul: Terra, 

Homens, Economia e Poder no Século XIX, Salvador, 

UNEB, 2003. 

OLIVEIRA, L. L. A questão nacional na Primeira 

República. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

RÉMOND, R. Por uma História política. Rio de Janeiro: 

FGV, 2003. VARES, Sidnei Ferreira de. A dominação 

na República Velha: uma análise sobre os fundamentos 

políticos do sistema oligárquico e os impactos da 

Revolução de 1930. História: Debates e Tendências – v. 

11, n. 1, jan./jun. 2011. 

VISCARDI, C. M. R. História, região e poder: a busca 

de interfaces metodológicas. Juiz de Fora: Revista 

Locus, vol 3 no 1, 1997. 

WEFFORT, F. C. Formação do pensamento político 

brasileiro. Ideias e personalidades. São Paulo: Ática, 

2006. 

 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

84 

RESUMOS EXPANDIDOS 
POSTER 24 

 

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ADUBOS VERDES NA DENSIDADE DE LATOSSOLO 

VERMELHO-AMARELO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 
 

Nailton José Sant’Anna(1,**), José Roberto de Paula(1) , Regina dos Santos Pinheiro(1) e Guilherme Augusto 

Rodrigues de Souza (1*) 
 

1 Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, *guilherme.rodriguess@yahoo.com.br 
** Orientador(a) do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

Com a significativa quantidade de solos 

degradados no Brasil e no mundo, a busca por 

técnicas e/ou tecnologias que tenham por objetivo 

restaurar as características primordiais do solo, 

tanto físicas, químicas quanto biológicas, têm 

aumentado consideravelmente. Essa expansão na 

pesquisa de recuperação de solos degradados surge 

como instrumento a ser utilizado que visa, 

principalmente, a melhoria das áreas cultiváveis 

em todo o mundo, tornando áreas pouco ou nada 

produtivas em fontes de nutrientes passíveis de 

serem absorvidos pelas plantas. Em análise a essa 

problematização, a adubação verde, tem se inserido 

no contexto como uma das técnicas que em longo 

prazo tem gerado uma significativa melhoria em 

solos, antes desprezados pela pouca existência de 

caracteres que o tornassem férteis e de boa 

estrutura física. Com isso surge a necessidade de 

aprimorar e aperfeiçoar os estudos referentes à 

utilização desta técnica em diferentes solos de 

diferentes regiões, visando principalmente a 

melhoria dos aspectos físicos do solo como a 

densidade do mesmo. (Alves, 2007) 
A degradação dos solos, com todas as suas 

implicações e consequências, tem resultado no 

desafio de viabilizar sistemas de produção que 

possibilitem maior eficiência energética e 

conservação ambiental, criando-se novos 

paradigmas tecnológicos na agricultura, baseados 

na sustentabilidade (ALVES, 2001). 

De acordo com Alves (2007), existem algumas 

propriedades e fatores físicos do solo considerados 

adequados para descrevê-lo, dentre eles tem-se a 

densidade e a porosidade do solo em questão. 

Nenhum indicador, individualmente, 

conseguirá descrever e quantificar todos os 

aspectos de qualidade do solo, pois deve haver 

relação entre todos os atributos do solo. Os critérios 

para seleção de indicadores relacionam-se 

principalmente com sua utilidade em definir os 

processos do ecossistema (Stenberg 1999 apud 

Alves 2007). 

Em física do solo, a qualidade está associada 

àquele solo que: permite a infiltração, retenção e 

disponibilização de água às plantas, córregos e 

subsuperfície; responde ao manejo e resiste à 

degradação; permite as trocas de calor e de gases 

com a atmosfera e raízes de plantas; e permite o 

crescimento das raízes (Reichertet al., 2003). Tudo 

isso em função de sua porosidade e densidade. 
Sendo assim, a implantação deste projeto teve 

como objetivo principal, a avaliação de diferentes 

adubos verdes na redução da densidade de solos 

degradados em área experimental do IFMG – 

Campus São João Evangelista (IFMG – SJE), a fim 

de analisar se há viabilidade na utilização desta 

técnica em áreas degradadas do Município de São 

João Evangelista. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em condições de 

campo, em área de solos degradados de 

classificação Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus 

São João Evangelista (IFMG – SJE), em São João 

Evangelista, Minas Gerais (latitude: -18° 32' 52''; 

longitude: -42° 45' 48'' e altitude: 690 m), no 

período de agosto de 2015 a janeiro de 2016. 

O clima nessa região segundo Köppen (2010) é 

Cwa – Clima temperado chuvoso (mesotérmico) 

com inverno seco e verão chuvoso e quente.  A 

temperatura média máxima anual é de 26°C, a 

média anual é de 20°C e a temperatura média 

mínima é de 15°C. A precipitação pluviométrica 

média anual é de 1.180 mm e a altitude média é de 

690 m (SILVA, 2013). Para a implantação deste 

projeto foram utilizadas espécies leguminosas 

comumente empregadas na prática de adubação 

verde. Para a escolha das espécies foram 

observadas algumas informações importantes, das 

quais se destacam as características morfológicas, 

informações ecológicas, sua utilidade e ocorrência 
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natural na região de São João Evangelista, 

observada a partir de entrevista realizada com 

técnicos do escritório local de EMATER-MG de 

São João Evangelista, sendo essas informações de 

grande relevância para o experimento. Dentro 

desse enfoque, as espécies escolhidas foram: 

Crotalaria juncea (Crotalária-Juncea), Canavalia 

ensiformis (Feijão-de-porco), Cajanus cajan 

(Guandu-forrageiro) e Mucuna aterrima (Mucuna-

preta), sendo todas elas pertencentes à família 

Leguminosa ou Fabaceae. 

Após escolhidas as principais espécies, foram 

realizadas amostragens de solo no local de plantio, 

a fim de se conhecer, a partir de análises deste solo, 

quais suas características estruturais, 

principalmente sua densidade, antes da 

implantação do experimento. 

Para um maior controle do projeto e 

simplificação da coleta de dados, na área 

experimental foi adotado um delineamento 

experimental inteiramente casualizado, sendo 

quatro tratamentos e uma testemunha, com quatro 

repetições, identificados a seguir como: T1 - 

Testemunha (ausência de forrageira); T2 – solo 

coberto por Crotalária Juncea ; T3 – cobertura com 

feijão-de-porco; T4 – cobertura com guandu-

forrageiro e T5 – solo coberto por mucuna-preta. A 

unidade experimental de 5 m² foi composta por 

aproximadamente 150 plantas em todos os 

tratamentos, exceto no tratamento 5 composto por 

50 plantas espaçadas de acordo com suas 

exigências próprias, caracterizando-se por um 

plantio adensado, com semeadura feita em sulcos 

espaçados em 50 cm. 

No decorrer do desenvolvimento do 

experimento foram coletadas amostras de solo de 

0-20 cm de profundidade, no dia de incorporação 

dos adubos verdes e também 60 dias após a 

incorporação, a fim de analisar se houveram ou não 

mudanças significativas na densidade do solo.  

Ao se iniciar o estágio reprodutivo da espécie, 

caracterizado pelo estágio de floração da mesma, 

cada espécie foi fragmentada e incorporada ao solo 

para decomposição. 

Aos 60 dias após a incorporação foram 

realizadas novas amostragens do solo para avaliara 

contribuição de adubos verdes na diminuição da 

densidade do solo pelo método do anel 

volumétrico, a partir da coleta de amostras de solo 

com estrutura indeformada através deum anel de 

aço (Kopecky) de bordas cortantes e volume 

interno de 50cm³, as quais tiveram seu volume 

determinado e anotado. Logo após fez-se a 

pesagem do conjunto e a anotação do valor. Em 

seguida as amostras foram colocadas em estufa a 

105ºC e, após 24 e 48 horas, foram retiradas e 

pesadas. Para a obtenção desta justificativa, os 

dados coletados durante o período de 

experimentação foram submetidos a análises de 

variância e teste de Tukey a 5,0 % de significância 

estatística. Os resultados que não atenderam às 

premissas de normalidade e homogeneidade de 

variâncias foram transformados conforme 

BANZATTO e KRONKA. Toda a análise 

estatística foi realizada empregando o software 

livre EXCEL comumente utilizado pelo setor 

agrícola. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Gráfico 1, a seguir,observa-se claramente a 

alteração da densidade do solo onde os tratamentos 

foram testados. É perceptível que a testemunha não 

apresentou variação significativa nos três períodos 

avaliados. Em contrapartida o solo onde foram 

cultivados o feijão-de-porco, a mucuna-preta e o 

feijão-guandu, apresentou, respectivamente, os 

menores valores para a densidade do solo, após 60 

dias da incorporação das espécies cultivadas. O 

solo no qual foi cultivada a crotalária apresentou 

maior densidade 60 dias após a incorporação. 

 

Gráfico 1: Diferença da densidade do solo  antes 

do plantio, no dia da incorporação e 60 dias após a 

incorporação dos adubos verdes cultivados. 

 

Ao se avaliar o gráfico acima é possível concluir 

que, no que diz respeito à densidade do solo onde 

foram cultivadas as espécies de adubos verdes, os 

melhores resultados foram obtidos com o cultivo e 

incorporação do feijão de porco, da mucuna preta e 

do feijão guandu, comprovando a sua eficiência na 

utilização a fim de promover a diminuição da 

densidade. A crotalária, entretanto, não apresentou 

resultado tão positivo quando as espécies citadas 

acima, mesmo assim esse fator não exclui a 

possibilidade de sua utilização como adubo verde. 
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Gráfico 2: Densidade do solo antes do plantio, no 

dia da incorporação e 60 dias após a incorporação 

dos adubos verdes cultivados, considerando as 

quatro espécies cultivadas. 

 

Alguns atributos físicos do solo como densidade e 

espaço poroso podem ser utilizados como 

indicadores da qualidade do solo de acordo com o 

manejo a que este está sendo submetido. Uma 

contínua avaliação, no tempo, destes atributos 

físicos do solo permite monitorar a eficiência ou 

não destes sistemas de manejo do solo (SECCO et 

al., 2005 apud CARDOSO, 2014). Segundo 

Silveira Neto et al. (2006) apud CARDOSO 

(2014), o aumento na densidade do solo da camada 

subsuperficial é comum nos Latossolos Brasileiros. 

O uso inadequado de máquinas e equipamentos 

agrícolas, que leva ao aumento na densidade do 

solo destas camadas, tem sido apontado como uma 

das principais causas da deterioração da estrutura 

do solo e do decréscimo da produtividade das 

culturas. Logo a utilização de adubos verdes se 

torna uma pratica viável para solucionar a 

problemática da elevada densidade de solos 

degradados. 

 

 
Figura 1. Etapas de desenvolvimento do 

Experimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim fica claro neste trabalho que as 

espécies que melhor contribuíram para a 

significativa diminuição da densidade do solo, 

foram o feijão-de-porco, a mucuna-preta e feijão-

guandu. Apesar disso a crotalária pode ser utilizada 

dependendo da disponibilidade de sementes pelo 

produtor, desde que realizado o plantio 

consorciado com outras espécies. 
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INTRODUÇÃO 

A acidez encontrada em grande parte dos solos 

brasileiros representa um dos principais fatores 

capazes de reduzir seu potencial produtivo. De 

acordo com Ramos et al. (2006), para corrigir esse 

problema, algumas substâncias capazes de 

neutralizar prótons da solução do solo são 

aplicadas, como os óxidos, hidróxidos, silicatos e 

carbonatos. O calcário e o silicato de cálcio e 

magnésio são alguns dos corretivos mais utilizados 

(ALCARDE, 1992).  

O nível tecnológico ou a intensidade de uso do 

sistema de produção tem relação direta com as 

características da forrageira, como a produtividade, 

o valor forrageiro e o requerimento nutricional. 

Sistemas de alto nível tecnológico são aqueles em 

que as pastagens são divididas em piquetes, com 

manejo rotacionado, recebendo insumos 

(fertilizantes, corretivos e água), possibilitando 

aumento na taxa de lotação, de acordo com a 

forrageira utilizada (CANTARUTTI et al., 1999). 

Desta forma, o capim Mombaça (Panicum 

maximum) vem sendo uma forragem muito 

utilizada pela sua alta produtividade e elevada 

porcentagem de folhas (MÜLLER et al., 2002).  

Diante do exposto, o objetivo geral deste 

trabalho é avaliar o efeito das correções do solo 

efetuadas com calcário, silicato de cálcio e 

magnésio e gesso agrícola no aumento da altura das 

plantas de Panicum maximum Jacq. Cultivar capim 

Mombaça. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi conduzido em casa de 

vegetação no Instituto Federal Minas Gerais 

Campus São João Evangelista, de 07 de agosto de 

2015 a 15 de abril de 2016. 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. O clima é 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; MELLO; SILVA, 2008). 

Adotou-se o delineamento experimental em 

blocos ao acaso, em esquema fatorial com um 

tratamento adicional (2x5) +1, sendo estudado em 

quatro blocos o efeito de duas fontes de corretivo 

(F1 – calcário e F2 – silicato de cálcio e magnésio) 

e cinco métodos de aplicação (A1: corretivo 

incorporado de 0 a 20 cm e sem gesso; A2: 

corretivo e gesso incorporado de 0 a 20 cm; A3: 

corretivo incorporado de 0 a 20 cm e gesso 

superficial; A4: corretivo e gesso superficiais; A5: 

corretivo superficial e sem gesso), além da 

testemunha, que não recebeu nenhum dos 

corretivos. Os tratamentos de 01 a 05 (T1 a T5) são 

referentes à utilização do calcário como corretivo 

do solo, os tratamentos de 06 a 10 (T6 a T10) 

receberam o silicato de cálcio e magnésio e o 

tratamento 11 (T11) é a testemunha. A unidade 

experimental se constituiu por vasos (colunas) de 

tubos de PVC contendo duas plantas cada, 

totalizando 44 unidades. 

Para a realização do trabalho foi coletado um 

solo de barranco (horizonte B) com elevado teor de 

Al³+, simulando uma situação de campo encontrada 

em diversas propriedades que não utilizam 

corretivo de solo. Depois de coletado e 

homogeneizado, foi retirada uma amostra 

composta para caracterizar o solo através de análise 

química (EMBRAPA, 1997), realizada no 

laboratório de solos do IFMG Campus São João 

Evangelista. O cultivo do capim Mombaça foi 

conduzido em vasos (colunas) de tubos de PVC de 

quinze centímetros (150 mm) de diâmetro por 60 

cm de altura. 
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Para o capim Mombaça é recomendado a 

elevação da saturação por bases para 60% 

(WERNER, 1994; SOUSA; LOBATO, 2004; 

MACÊDO, 2013), entretanto, como o solo 

coletado para a montagem do projeto era de baixa 

fertilidade, elevou-se a saturação por bases para 

45%. A quantidade de corretivo aplicada foi 

determinada através do método da elevação da 

saturação por bases (RIBEIRO; GUIMARÃES; 

ALVAREZ, 1999). 

A recomendação de aplicação de corretivos para 

o solo, silicato de cálcio e magnésio e calcário, foi 

de 5,86 t ha-1, sendo que cada tubo recebeu a 

aplicação de 10,35 g de acordo com cada 

tratamento. Com relação ao gesso agrícola, 

segundo Ribeiro, Guimarães e Alvarez (1999), é 

recomendado a aplicação de 25 % do que foi 

fornecido pela correção do solo, ou seja, 1,465 t ha-

1 (2,59 g tubo-1). O solo foi incubado por um 

período de 60 dias, de agosto à outubro, utilizando 

corretivos com PRNT de 80 %. A recomendação 

de P2O5 foi de 90 kg ha-1 (0,91 g tubo-1) e de K2O 

foi de 40 kg ha-1 (0,23 g tubo-1), fornecidos na 

ocasião do plantio, dia 16 de outubro, sendo 

utilizado como fonte desses nutrientes o 

Superfosfato Simples (SS) e o Cloreto de Potássio 

(KCl). 

No plantio foram utilizadas sementes com valor 

cultural de 24% (VC = 24%). Pelo baixo VC, foram 

semeadas cerca de 30 sementes em cada tubo de 

PVC, de acordo com Filho (2012), a uma 

profundidade de 1 a 2 centímetros. 

Aproximadamente 10 dias após a emergência 

(DAE) foram realizados desbastes sequentes, até 

cada tubo apresentar somente duas plântulas, sendo 

selecionadas aquelas com maior vigor vegetativo e 

melhor distribuídas nos tubos. 

Simulando o primeiro pastejo, no dia 09 de 

janeiro de 2016, 85 dias após o plantio, foi 

realizado o primeiro corte da forragem na altura de 

resíduo, que é de 35 cm (NOVO; CAMARGO; 

RIBEIRO 2014). Logo após cada um dos quatro 

cortes, foi realizada a aplicação de nitrogênio (50 

kg ha-1 – 0,20 g tubo-1) (Figura 1), tendo como fonte 

a Uréia. 

 
Figura 1- Aplicação de N (50 kg ha-1 – 0,20 g tubo-

1). Fonte: o autor. 

 

O período de descanso do Capim Mombaça é de 

25 a 30 dias (NOVO; CAMARGO; RIBEIRO, 

2014), desta forma, no dia 05 de fevereiro a 

forragem já estava pronta um novo pastejo, 

segundo corte (112 dias após o plantio e 27 dias 

após o primeiro corte). O terceiro corte foi 

realizado dia 14 de março (150 dias após o plantio 

e 38 dias após o segundo corte) e o corte final do 

capim, realizado dia 15 de abril (182 dias após o 

plantio e 32 dias após o terceiro corte). 

A avaliação do crescimento da parte aérea 

(altura), em centímetros foi realizada no momento 

dos quatro cortes da forragem. Essas medidas 

foram aferidas com o auxílio de uma fita, uma vez 

que o capim Mombaça é uma forragem de grande 

porte.  

Os dados apresentaram normalidade e 

homogeneidade de variância segundo Banzatto e 

Kronka (2006). Nos casos que apresentaram 

significância estatística foi realizado o teste de 

Tukey a 5,0% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise de variância realizada 

para a altura das plantas (AP) (Tabela 1), não houve 

diferença significativa para as variáveis tratamento 

e interação corte x tratamento. O efeito estatístico 

foi observado somente para a variável corte (p ≤ 

0,05), que foi submetida ao teste de Tukey a 5% 

probabilidade. 
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Tabela 1. Análise de variância para a altura por 

planta 

FV GL QM P-valor 

CORTE (C) 3 8487,9 0,000 

TRATAMENTO (T) 10 80,5 0,209 

INTERAÇÃO CxT 30 27,1 0,992 

REPETIÇÃO (BLOCO) 3 59,0 0,399 

ERRO 129 59,5  

TOTAL 175   

FV – Fonte da variação; GL – graus de liberdade; QM – quadrado 

médio; P-valor – valor de probabilidade de significância da estatística 
F. Fonte: o autor. 

 

A AP aumentou entre os três primeiros cortes, 

apresentando um incremento de produção reduzido 

entre o terceiro e quarto corte (Figura 01). A maior 

altura (82,01 cm) foi alcançada aos 171 dias após o 

plantio (Figura 02). 

 

 
Figura 2. Média da altura de plantas de Panicum 

maximum cv. Mombaça submetidas a diferentes 

métodos de aplicação de calcário e silicato de 

cálcio e magnésio em quatro cortes. 

 

Como mencionado por Sales; Valentim e 

Andrade (2002), o capim Mombaça é uma cultivar 

de Panicum maximum que apresenta 

aproximadamente 1,65 metros de altura, podendo 

chegar a dois metros, mas, estes valores são 

encontrados em pastagens que adotam o manejo 

convencional. 

De acordo com EMBRAPA (2014), a altura de 

corte do capim Mombaça quando submetido ao 

manejo intensivo de pastagens se encontra na faixa 

entre 85 a 90 cm, valores semelhantes aos 

encontrados nos dois últimos cortes do capim. 

Nessa fase, de acordo com os resultados obtidos no 

presente trabalho, a planta forrageira inicia a 

estabilização quanto à altura das plantas. 

CONCLUSÕES 

Os diferentes corretivos e os métodos de 

aplicação não influenciaram a altura das plantas de 

Panicum maximum cv. Capim Mombaça. 
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INTRODUÇÃO 

Dos custos totais da produção de leite, a 

alimentação representa cerca de 60% a 70%, sendo 

o concentrado, o item que mais eleva estes custos. 

Com isso, a qualidade da pastagem assume papel 

fundamental, uma vez que em um mesmo consumo 

de matéria seca, quanto maior o valor nutritivo, 

menor a quantidade de concentrado necessária para 

um determinado volume de leite produzido 

(MARTINICHEN, 2003). 

A correção da acidez do solo é o primeiro passo 

para se obter altas produtividades, já que as raízes 

não se desenvolvem adequadamente em solos 

muito ácidos (BERTANI et al., 2012). Entretanto, 

a correção da acidez e de seus efeitos pelos 

corretivos restringe-se à camada superficial do solo 

(GUELFI et al., 2013), nas camadas mais 

profundas (abaixo de vinte centímetros) podem 

ocorrer problemas de acidez subsuperficial, uma 

vez que a incorporação profunda nem sempre é 

possível. Desta maneira, mesmo que o corretivo 

tenha sido distribuído de forma homogênea na área, 

o solo dessas camadas pode continuar com excesso 

de alumínio tóxico, limitando a produtividade, 

principalmente nas regiões onde é mais frequente a 

ocorrência de veranicos (BERTANI et al., 2012). 

Diante do exposto, o objetivo geral deste 

trabalho é avaliar o efeito das correções do solo 

efetuadas com calcário, silicato de cálcio e 

magnésio e gesso agrícola na produção de massa 

fresca (altura de resíduo) de Panicum maximum cv. 

capim Mombaça. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi conduzido em casa de 

vegetação no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus São 

João Evangelista, de 07 de agosto de 2015 a 15 de 

abril de 2016. 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. O clima é 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; MELLO; SILVA, 2008). 

Adotou-se o delineamento experimental em 

blocos ao acaso, em esquema fatorial com um 

tratamento adicional (2x5) +1, sendo estudado em 

quatro blocos o efeito de duas fontes de corretivo 

(F1 – calcário e F2 – silicato de cálcio e magnésio) 

e cinco métodos de aplicação (A1: corretivo 

incorporado de 0 a 20 cm e sem gesso; A2: 

corretivo e gesso incorporado de 0 a 20 cm; A3: 

corretivo incorporado de 0 a 20 cm e gesso 

superficial; A4: corretivo e gesso superficiais; A5: 

corretivo superficial e sem gesso), além da 

testemunha, que não recebeu nenhum dos 

corretivos. Os tratamentos de 01 a 05 (T1 a T5) são 

referentes à utilização do calcário como corretivo 

do solo, os tratamentos de 06 a 10 (T6 a T10) 

receberam o silicato de cálcio e magnésio e o 

tratamento 11 (T11) é a testemunha. A unidade 

experimental se constituiu por vasos (colunas) de 

tubos de PVC contendo duas plantas cada, 

totalizando 44 unidades. 

Para a realização do trabalho foi coletado um 

solo de barranco (horizonte B) com elevado teor de 

Al³+, simulando uma situação de campo encontrada 

em diversas propriedades que não utilizam 

corretivo de solo. Depois de coletado e 

homogeneizado, foi retirada uma amostra 

composta para caracterizar o solo através de análise 

química (EMBRAPA, 1997), realizada no 

laboratório de solos do IFMG Campus São João 

Evangelista. O cultivo do capim Mombaça foi 

conduzido em vasos (colunas) de tubos de PVC de 
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quinze centímetros (150 mm) de diâmetro por 60 

cm de altura. 

Para o capim Mombaça é recomendado a 

elevação da saturação por bases para 60% 

(WERNER, 1994; SOUSA; LOBATO, 2004; 

MACÊDO, 2013), entretanto, como o solo 

coletado para a montagem do projeto era de baixa 

fertilidade, elevou-se a saturação por bases para 

45%. A quantidade de corretivo aplicada foi 

determinada através do método da elevação da 

saturação por bases, (RIBEIRO; GUIMARÃES; 

ALVAREZ, 1999). 

A recomendação de aplicação de corretivos para 

o solo, calcário e silicato de cálcio e magnésio, foi 

de 5,86 t ha-1, sendo que cada tubo recebeu a 

aplicação de 10,35 g de acordo com cada 

tratamento. Com relação ao gesso agrícola, 

segundo Ribeiro, Guimarães e Alvarez (1999), é 

recomendado a aplicação de 25 % do que foi 

fornecido pela correção do solo, ou seja, 1,465 t ha-

1 (2,59 g tubo-1). O solo foi incubado por um 

período de 60 dias, de agosto à outubro, utilizando 

corretivos com PRNT de 80 %. A recomendação 

de P2O5 foi de 90 kg ha-1 (0,91 g tubo-1) e de K2O 

foi de 40 kg ha-1 (0,23 g tubo-1), fornecidos na 

ocasião do plantio, dia 16 de outubro, sendo 

utilizado como fonte desses nutrientes o 

Superfosfato Simples (SS) e o Cloreto de Potássio 

(KCl). 

No plantio foram utilizadas sementes com valor 

cultural de 24% (VC = 24%). Pelo baixo VC, foram 

semeadas cerca de 30 sementes em cada tubo de 

PVC, de acordo com Filho (2012), a uma 

profundidade de 1 a 2 centímetros. 

Aproximadamente 10 dias após a emergência 

(DAE) foram realizados desbastes sequentes, até 

cada tubo apresentar somente duas plântulas, sendo 

selecionadas aquelas com maior vigor vegetativo e 

melhor distribuídas nos tubos. 

Simulando o primeiro pastejo, no dia 09 de 

janeiro de 2016, 85 dias após o plantio, foi 

realizado o primeiro corte da forragem na altura de 

resíduo, que é de 35 cm (NOVO; CAMARGO; 

RIBEIRO 2014). Logo após cada um dos quatro 

cortes, foi realizada a aplicação de nitrogênio (50 

kg ha-1 – 0,20 g tubo-1), tendo como fonte a Uréia. 

Segundo Novo; Camargo e Ribeiro (2014) o 

período de descanso do Capim Mombaça é de 25 a 

30 dias, desta forma, no dia 05 de fevereiro a 

forragem já estava pronta um novo pastejo, 

segundo corte (112 dias após o plantio e 27 dias 

após o primeiro corte). O terceiro corte foi 

realizado dia 14 de março (150 dias após o plantio 

e 38 dias após o segundo corte) e o corte final do 

capim, realizado dia 15 de abril (182 dias após o 

plantio e 32 dias após o terceiro corte). 

No momento em que foi simulado o quarto e 

último pastejo (15 de abril), depois de cortada na 

altura de resíduo, que é de 35 cm, a parte 

remanescente da forragem (Figura 1) foi retirada 

rente ao solo. Logo em seguida o material foi 

pesado em balança de precisão para se obter a 

massa fresca na altura de resíduo. 

 

 
Figura 1. Corte da forragem na altura de resíduo. 

 

Os dados apresentaram normalidade e 

homogeneidade de variância segundo Banzatto e 

Kronka (2006). Nas análises onde foi observada 

significância estatística, realizou-se teste de Tukey 

a 5,0% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise de variância realizada 

para Massa Fresca de Parte Aérea (MFPA) na 

altura de resíduo (0 a 35 cm) (Tabela 1), foi 

observada diferença significativa para a variável 

tratamento (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 1. Análise de variância para massa fresca 

de parte aérea na altura de resíduo 
FV GL QM P-valor 

TRATAMENTO 10 47,6 0,018851 

REPETIÇÃO (BLOCO) 3 13,9 0,518305 

ERRO 30 17,9  

TOTAL 43   
FV – Fonte da variação; GL – graus de liberdade; QM – quadrado 

médio; P-valor – valor de probabilidade de significância da estatística 

F. Fonte: o autor. 
 

A maior produção de MFPA na altura de 

resíduo foi apresentada pelo T6, diferindo de T11 e 

T10, que apresentaram produção 19,2 % menor 

(Tabela 2). Os demais tratamentos, não diferiram 

estatisticamente dos anteriores (TABELA 2). 
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Tabela 2. Média de massa fresca de parte aérea e 

de produtividade na altura de resíduo (0 a 35 cm), 

de plantas de capim Mombaça submetidas a 

diferentes métodos aplicações de calcário e silicato 

de cálcio e magnésio 

Tratamento 
Média de Massa 

Fresca (g tubo-1) 
Produtividade (t ha-1) 

06 57,81a 32,66a 

08 55,72ab 31,48ab 

07 52,97ab 29,93ab 

05 51,99ab 29,37ab 

02 51,17ab 28,91ab 

03 50,93ab 28,77ab 

01 50,76ab 28,68ab 

09 49,59ab 28,02ab 

04 48,40ab 27,34ab 

11 46,85b 26,46b 

10 46,57b 26,31b 
Médias seguidas por pelo menos uma letra não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

A MFPA na altura de resíduo é composta 

prioritariamente por colmos e folhas mais velhas. 

Neste sentido, como observado na Tabela 02, o T6 

apresentou valores mais elevados, sendo este o 

tratamento que também apresentou o maior número 

de perfilhos por planta (dados não apresentados).  

Luz et al. (2000), estudando os efeitos de tipos, 

doses e incorporação de calcário à forragem 

Tobiatã (P. maximum cv. Tobiatã), constataram 

que o número e o peso médio de perfilhos 

apresentaram comportamento inversamente 

proporcional, bem como as correlações entre 

produção de massa seca e número de perfilhos. Por 

outro lado, os autores afirmam que a correlação 

entre a produção de massa seca e o peso médio de 

perfilhos foi significativa, indicando que o peso de 

perfilhos é determinante para a produção de massa 

seca de uma pastagem. 

Na Tabela 02 também podemos observar que, 

na maioria das vezes, os tratamentos onde foi 

fornecido o silicato de cálcio e magnésio como 

corretivo obtiveram maior incremento de produção 

de MFPA na altura de resíduo quando comparado 

aos tratamentos que receberam o calcário. O T6 e 

T8 foram aqueles que obtiveram os melhores 

resultados, provavelmente por apresentarem um 

maior número de perfilhos que as plantas dos 

demais tratamentos (dados não apresentados). Fato 

também observado por Santana et al. (2010) quanto 

à variável corretivo (calcário e silicato de cálcio e 

magnésio). 

Por outro lado, Araújo e Korndörfer (2008), 

objetivando avaliar o efeito da correção superficial 

com silicato de cálcio e magnésio em diferentes 

doses e o calcário, em pastagem degradada de 

Brachiaria decumbens, não encontraram efeito 

significativo da aplicação do silicato sobre a 

produção de matéria seca. Entretanto, Korndörfer 

et al. (2001) aplicando superficialmente doses de 

silicato de cálcio sobre a pastagem degradada de B. 

decumbens e Sanches (2003), utilizando a escória 

Recmix (silicato de cálcio) nas doses de 0, 2, 4 e 6 

t ha-1 em um experimento a campo para avaliar 

atributos do solo (B. brizantha), relataram uma 

relação positiva entre a produção de matéria seca e 

a aplicação do corretivo. 

CONCLUSÕES 

Os tratamentos 06 (silicato de cálcio e magnésio 

incorporado de 0 a 20 cm e sem gesso), 08 (silicato 

de cálcio e magnésio incorporado de 0 a 20 cm e 

gesso superficial) e 07 (silicato de cálcio e 

magnésio e gesso incorporado de 0 a 20 cm) 

respectivamente, que receberam o silicato de cálcio 

e magnésio como corretivo do solo apresentaram 

maior incremento de produção de MFPA na altura 

de resíduo. Sendo que T6 não recebeu a aplicação 

de gesso agrícola. 
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INTRODUÇÃO 

Com o início do o século XXI, problemas 

recorrentes como falta de planejamento social, 

político, econômico e ambiental e consumo não 

consciente têm sido alvo de grande preocupação. 

Deste modo há uma busca de consenso e resoluções 

para que se atenda às necessidades presentes sem 

comprometer as gerações futuras. Apesar do grande 

desenvolvimento de aparato científico-tecnológico, 

o crescimento econômico e a instabilidade das 

condições sociais da população, além de problemas 

ambientais, tornaram evidente a incapacidade de 

produzir sem que hajam impactos ambientais 

(VECCHIATTI, 2004). 

A agricultura, em seu histórico processo de 

desenvolvimento tecnológico, tem investigado 

meios que promovam a melhoria das técnicas 

empregadas na produção, uma vez que estas 

necessitam ser constantemente aperfeiçoadas a fim 

de suprirem a demanda da população. Tais 

investigações deram origem a conhecimentos que 

permitem ao ser humano aprimorar e/ou   

desenvolver tecnologias que, quando aplicadas à 

produção agrícola, atenuam os impactos ambientais 

resultantes desta atividade. A realidade atual é que 

temos um planeta faminto, onde se procura obter 

alimentos de qualidade e em quantidade suficiente 

para atender aos padrões nutricionais, garantindo a 

subsistência das diferentes sociedades (ASSIS, 

2006). 

Inserida nas investigações citadas, encontram-se 

as recentes pesquisas realizadas sobre possíveis 

aplicações do eletromagnetismo nas mais diferentes 

áreas do conhecimento, inclusive na produção 

agrícola. Desde que foram iniciados os estudos 

sobre este importante fenômeno, pela simples 

observação da atração entre metais, até suas mais 

modernas aplicações nas ciências médicas e nas 

telecomunicações, as aplicações do 

eletromagnetismo têm se mostrado numerosas e 

muito promissoras. Dentre tais aplicações, 

destacamos aquelas   realizadas nas ciências 

agrárias, onde já podem ser encontrados trabalhos 

que tratam da influência do campo magnético nas 

várias fases do desenvolvimento de algumas 

culturas. A partir das pesquisas sobre o 

eletromagnetismo e sua aplicação na produção 

vegetal, verificou-se que as soluções absorvidas 

pelas raízes das plantas contêm substâncias 

ferromagnéticas que são afetadas pelo campo 

magnético. Além disso, a água usada para a 

germinação sofre mudanças consideráveis em suas 

estruturas moleculares na presença de campo 

magnético, adquirindo propriedades ainda em 

processo de pesquisa, mas que facilitam seu 

transporte, favorecendo e acelerando o processo de 

germinação de sementes. 

A germinação é uma sequência ordenada de 

atividades metabólicas divididas em fases, que 

resulta na formação de uma plântula (BEWLEY & 

BLACK, 1994). 

Quanto aos aumentos em germinação foram 

obtidos resultados positivos em sementes de arroz 

(Martinez et al., 1999) e cevada (Martinez et al., 

2000), trabalhando com 150 mT intensidades e 

períodos de exposição de 1, 10, 20, 60 min, 24 h de 

exposição crónica; Sementes de rapé (Aladjadjiyan 

e Ylieva, 2003) e milho (Aladjadjiyan, 2002), 

trabalhando com áreas de 150 metros; (Celestino et 

al., 2000) ; Sementes de mostarda, com aumentos 

na produção (Edmiston, 1972). De modo 

semelhante, outras variáveis fisiológicas foram 

examinadas para diferentes fases de crescimento 

em culturas de interesse agronómico e silvicultura 

(Pittman, 1963 e 1972; Pittman e Ormrod, 1971; 

Namba et al., 1995), o crescimento das plantas de 

tomate (Dayal e Shing, 1986) e aumento da 

produção (De Souza e Garci, 1999; Souza et al., 

2006) e algodão (Leelapriya et al, 2003). Muraji et 

al. (1998) falaram sobre o crescimento da raiz do 

milho. Os efeitos sobre imaturo do fruto de tomate 

têm sido estudados por Boe e Salunkhe (1963). 

Pensando em atividades econômicas ampliadas 

pelo homem com retorno financeiro, a produção de 

hortaliças não escapa a esta norma, o investimento 

em aparato tecnológico em diferentes graus é o que 

representa a divisa entre alta e baixa produtividade, 
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surgindo-se uma maior ou menor competitividade e 

rentabilidade (VILELA; MACEDO, 2000). 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça 

notória no planeta, com alto teor de vitamina A nas 

folhas verdes, seu consumo tem aumentado a cada 

dia devido ao avanço exponencial da população e 

as mudanças na rotina alimentar do consumidor, na 

procura de alimentos mais saudáveis 

(FILGUEIRA, 2003). 

Em razão do exposto, este trabalho tem como 

objetivo avaliar o comportamento germinativo da 

alface, quando exposta ao campo magnético, 

durante o período de germinação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado no dia 16 de maio e 

teve término no dia 28 de maio de 2016, no 

laboratório de sementes, no instituto federal de 

Minas Gerais, no município de São João 

Evangelista, MG. As sementes puras utilizadas para 

os testes foram da cultivar Veneranda da marca 

Feltrim. 

As sementes foram submetidas a campos 

magnéticos, produzidos por solenoides, 

direcionados das seguintes formas: campo 

magnético vertical, com sentido de cima para baixo, 

campo magnético vertical, com sentido de baixo 

para cima, campo magnético vertical com sentido 

alternado, além de um grupo controle, cuja 

germinação ocorreu de modo convencional.  

O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente ao acaso, com 5 repetições. 

No teste de germinação cada repetição foi 

composta por placas petri, onde foram adicionadas 

duas lâminas de papel filtro, sobre as quais foram 

colocados diretamente 25 sementes, distribuídas no 

espaçamento de 5 vezes a sua largura. As folhas de 

papel foram umedecidas com quantidade de água 

destilada equivalente a 2,5 vezes a sua massa seca. 

Todos os tratamentos foram montados 

simultaneamente no interior de três B.O.D's, com 

fotopériodo de 12 horas e temperatura oscilando de 

23 a 27° C. (BRASIL. Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de 

sementes / Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, 2009).  

A germinação foi, então, avaliada diariamente, 

por meio da contagem de plântulas normais 

(BRASIL, 1992). 

O campo magnético foi produzido utilizando-se 

um conjunto de solenoides, cada um deles formado 

por 10 espiras de fio esmaltado AWG 28, enroladas 

sobre as bordas externas da própria placa de petri, 

cujo diâmetro é de 20 cm e que foram ligadas em 

conjunto de 5 unidades, ligadas em série, a fim de 

garantir que a corrente elétrica nos solenoides fosse 

a mesma, o que resulta em campo idêntico em cada 

grupo de sementes. A intensidade do campo é 

baixa, da ordem de 10mT, conforme sugerem 

alguns trabalhos como o de Martinez et al., 2000. 

Para o campo alternado, foi utilizado um circuito 

constituído por uma lâmpada de 60 W em série com 

o conjunto de 5 solenoides, também em série. 

 

 

Figura 1. Sementes de alface expostas a campo 

magnético direcionado.  

 

Com os dados, foram calculados o índice de 

velocidade de germinação (IVG), de acordo com a 

fórmula descrita por Maguire (1962), e a 

porcentagem de germinação.  

Os dados obtidos no teste de germinação foram 

submetidos à análise de variância, e compararam-

se das médias obtidas em cada lote e entre os lotes 

pelo teste de Tukey (α=0,05), segundo Gomes 

(2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na contagem do número de sementes 

germinadas no período de 12 dias, a 

germinabilidade final foi observada diferença entre 

os tratamentos, submetidos ao campo magnético, 

havendo efeito da interação entre os fatores 

(α=0,05). 

Os resultados com os números de sementes 

germinadas em cada tratamento estão apresentados 

na Tabela 1. No qual verifica-se os totais e suas 

respectivas porcentagem de germinação e índice de 

velocidade de germinação de cada tratamento. A 

diferença de germinação entre os tratamentos é 

causa do efeito do eletromagnetismo as sementes e 

da fisiologia da semente que são classificadas 

como: sementes duras, dormentes, mortas, vazias, 

sem embrião e danificadas por insetos escuro 

(BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Regras para análise de sementes / 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, 2009).  

O efeito da interação entre os tratamentos, pode 

ser explicado pela análise de variância, descrita 

pelo teste F. 

Verificou-se que os tratamentos têm efeitos 

diferentes ao nível de probabilidade em que foi 

realizado o teste, ou seja, pelo parâmetro de 

variância, existe diferença significativa do efeito do 

campo magnético. 

  

Tabela 1. Germinação (%), índice de velocidade de 

germinação (IVG) e número de sementes alface 

veneranda germinadas no período de 13 dias 

  Sentido do Campo Magnético   

Repetição 

De cima 

para baixo 
(1) 

De baixo 

para cima 
(2) 

Alternado 

(3) 

Testemunha 

(4) 

1 18 20 12 10 

2 19 20 19 15 

3 18 15 8 16 

4 25 20 15 16 

5 19 18 13 14 

Totais 99 93 67 71 

G (%) 79,2 74,4 53,6 56,8 

IVG 6,07 5,62 4,68 3,95 

 

Verificou-se que os tratamentos têm efeitos 

diferentes ao nível de probabilidade em que foi 

realizado o teste, ou seja, pelo parâmetro de 

variância, existe diferença significativa do efeito do 

campo magnético. 

Os resultados de comparação da totalidade entre 

médias dos tratamentos estão apresentados na 

Tabela 2 que consiste em verificar os dados obtidos 

na Anova e determinar quais os tratamentos tinham 

diferenças significativas, pelo teste de Tukey, o 

qual resultou em uma diferença significativa no 

período de 13 dias, que a germinação das sementes 

induzidas pelo campo magnético, evidenciou 

resultados que permitiu uma germinação mais 

regular, rápida e completa das amostras da espécie 

Lactuca Sativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Comparação da totalidade das médias e 

medidas dos tratamentos 

Tratamentos Médias de tratamento 

1 19,8 a 

2 18,6 ab 

3 14,2   b 

4 13,4   b 

CV% 18,18  
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey (P = 0,05). 

 

Esses resultados são coerentes com os relatos de 

Torres et al. (2008), que evidenciou melhoria na 

geminação e aumento da biomassa em mudas das 

espécies Oryza sativa L. e Solanum lycopersicum 

L.  

Já Martinez et al. (1999) e Carbonell et al. 

(2000), encontraram também efeitos positivos no 

aumento da porcentagem de germinação em Oryza 

sativa L., usando campos magnéticos 150 mT a 250 

mT.  

Pela observação de De Souza e Garci (1999), 

que em estudar o crescimento de mudas de tomate 

encontrado estímulos positivos entre 5% e 25%, de 

21 a 12 tratamentos desfechos estudados, 

observando que a ação conjunta dos níveis de 

intensidade de campo e tempo de exposição permite 

uma melhor evolução no crescimento das mudas. 

Dado isso, os campos 1 e 2 estabilizou a 

germinabilidade das sementes, sendo que o campo 

1 obteve média superior ao campo 2.  Já campo 3 e 

a testemunha, não se observou diferenças 

significativas. 

A reduzida porcentagem de germinação ou 

emergência pode ser uma consequência de 

problemas como dormência das sementes, baixo 

vigor ou devido a fatores ambientais, como 

temperatura, luz e dificuldades de embebição 

(MENEZES et al., 2004). 

Sendo assim, efeitos estimuladores potenciais 

dos campos magnéticos sobre aumento da 

germinação de sementes e aumento na usina de 

biomassa de espécies diferentes foram relatados por 

várias décadas (Audus, 1960).  

No entanto, os mecanismos que produzem estes 

efeitos não foram clarificados e Phirke et al. (1966) 

sugerem que, medida como o aumento no 

comprimento e peso das plantas, pode ser explicada 

por alterações bioquímicas e alterações na atividade 

enzimática. Além disso, Takimoto et al. (2001) 

relataram que o uso de campos magnéticos de baixa 

frequência na germinação de sementes pode 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 99 

suprimir os efeitos adversos causados por 

condições de altas temperaturas e umidade, mas, 

dependendo da intensidade e frequência do campo 

magnético utilizado (Staselis e Duchovskis, 2004). 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nesta experiência 

mostram que o campo magnético estacionário de 

pequena intensidade, estimula e potencializa a 

germinação de sementes de alface. 

A exposição a campos magnéticos vertical de 

sentido de cima para baixo e de baixo para cima, 

teve um efeito positivo sobre a germinação de L. 

sativa, num período de vigência de 12 dias. 

Aplicando radiação eletromagnética a uma 

intensidade de 10 mT, para a semente de alface da 

cultivar veneranda, aumenta a sua qualidade 

fisiológica, através do estabelecimento da taxa de 

velocidade de emergência. 
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INTRODUÇÃO 

A problemática desta pesquisa situa-se no 

questionamento acerca da Educação Integral e se 

encontra materializada na seguinte questão: “como 

a abordagem integral de Ken Wilber pode 

contribuir para uma educação verdadeiramente de 

formação integral do estudante”? Tal pergunta 

surge no contexto da educação integral oferecida 

no IFMG – campus São João Evangelista. 

O tema sobre educação integral ganhou força 

nos últimos anos em razão do número de 

publicações que vem surgindo sobre o assunto. 

Assim, há um conjunto de obras que vem 

discutindo o tema de modo a oportunizar a criação 

de um espaço de trabalho coletivo viável entre 

agentes escolares para concretizar práticas que 

proporcionam repensar o espaço escolar em suas 

várias dimensões. 

Mas, especificamente em que diz respeito à 

relação entre as ideias de Wilber com o tema da 

educação, vem sendo defendidas em universidades 

brasileiras dissertações e teses acerca do assunto. 

Dentre estes trabalhos, a dissertação de Jane Freire 

(2002) se aproxima com mais clareza do nosso 

trabalho ao relacionar a abordagem integral de 

Wilber ao tema da educação. A autora lançou mão 

da teoria do desenvolvimento da consciência de 

Wilber para fundamentar uma prática educativa 

integral. Ou seja, no processo de educação deve-se 

levar em consideração o desenvolvimento da 

consciência. 

O tema da educação integral aparece, dentre 

outras legislações, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN, 1996), Art. 2º, que diz 

respeito à educação que deve promover o pleno 

desenvolvimento do educando. Contudo, a 

observação da qual partimos, nos mostra que, ao 

contrário do pleno desenvolvimento do educando 

em sua integralidade, a educação intitulada 

“integral” reduz o todo do ser humano à sua 

dimensão cognitiva com o objetivo de educar para 

o mercado de trabalho ou para a aprovação em 

concursos tais como o Enem. Afirmamos a 

hipótese, portanto, que esse ensino nomeado 

“integrado” é em verdade fragmentado e 

reducionista por ser conteudista, sem nexo entre os 

conteúdos (estanques) e não desenvolver outras 

dimensões do ser humano. 

Diante deste contexto, nota-se que o fenômeno 

da educação integral na formação dos educandos é 

um processo complexo e que, infelizmente, vem se 

mostrando de forma reducionista e fragmentada 

que nada mais é do que um reflexo do sistema 

educacional brasileiro de modo geral. 

Para teorizar a complexidade da integralidade 

na educação, lançaremos mão da teoria de Ken 

Wilber e outros pensadores da educação brasileira. 

O primeiro se notabiliza por ser um grande 

pensador que vem dedicando todos seus esforços 

em uma teoria integral coerente que envolve os 

grandes campos do conhecimento humano. 

Segundo Wilber (2001), todo e qualquer fenômeno 

pode ser abordado de um modo integral. Dessa 

forma, o problema que se coloca é: como pensar e 

construir um currículo que seja capaz de abarcar o 

maior número de verdades dos vários campos do 

conhecimento humano em forma de um sistema 

educacional coerente que promova a formação do 

educando em sua integralidade. 

De acordo com Wilber (2001), o ser humano é 

constitutivamente formado por aspectos subjetivos 

(intencional) e objetivos (comportamental) e que o 

mesmo se encontra envolto, também, por aspectos 

culturais e sociais. Cada aspecto desses dizem 

respeito à um grande campo do conhecimento. 

Assim, o que é notado por Wilber (2001), a busca 

pelo conhecimento tem implicado em mergulhar 

em um desses grandes campos. O que vem 

causando os reducionismos na busca pelo 

conhecimento. Uma abordagem verdadeiramente 

integral que propomos realizar busca, portanto, 

respeitar e incorporar esses quatros campos no 

fenômeno educacional. Assim, as ideias de Ken 

Wilber nos ajuda a pensar o educando, enquanto 

sujeito humano, como um ser constituído por esses 

quatro aspectos que devem ser respeitados e 

incorporados no processo de formação 

educacional. 
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Essa perspectiva nos ajuda problematizar e 

refletir sobre os propósitos da educação atual que 

insiste em produzir, na verdade, sujeitos de 

mercado. Sujeitos tão perecíveis quanto as próprias 

mercadorias que produzem. Aliás, é a própria 

capacidade de produção que atesta a validade deste 

sujeito reificado; reificação essa que se dá em razão 

da educação instrumentalizadora à qual o sujeito é 

submetido. 

Enfim, este trabalho possui uma relevância 

importante de cunho educacional e político uma 

vez que vem propor uma reflexão do atual ensino – 

que atualmente é oferecido no IFMG – campus São 

João Evangelista – no sentido de problematizar este 

ensino e teorizar uma nova proposta de um ensino 

verdadeiramente integral. 

O objetivo dessa pesquisa, de característica 

qualitativa, é investigar, refletir e teorizar acerca do 

que é ou deveria ser uma “educação integral”. 

Assim, uma das perguntas que fazemos é: como os 

estudos integrais de Wilber pode nos ajudar a 

pensar uma educação integral que vise justamente 

a formação do todo do ser humano? Em outras 

palavras, buscaremos um entendimento de como os 

pressupostos teóricos da abordagem integral de 

Wilber podem contribuir para a reflexão e o debate 

acerca de uma educação integral. Propomos 

fundamentar teoricamente a relação entre os 

estudos integrais de Ken Wilber e educação. Assim 

sendo, espera-se desta proposta de pesquisa que a 

abordagem integral de Wilber possa contribuir para 

a construção de um currículo que vise a formação 

integral do estudante, buscando, assim, romper 

com a dicotomia entre educação básica e técnica, 

resgatando o princípio da formação humana em sua 

totalidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A hermenêutica será a metodologia empregada 

uma vez que se trata de uma pesquisa de cunho 

qualitativo. A interpretação ocorrerá entorno de 

algumas obras de Ken Wilber que por sua vez 

utiliza uma metodologia chamada pelo próprio 

pensador de “Abordagem Integral”; bem como, 

utilizaremos também de obras de pensadores da 

educação brasileira. Tal metodologia 

proporcionará a teorização da proposta da 

pesquisa. Para tanto, o material utilizado será livros 

que compõem a obra de Wilber e outros que 

possam contribuir para a pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa está em andamento, com prazo de 

término no abril de 2017, desta forma, apresenta-se 

nestes resultados e discussão uma prévia dos 

resultados obtidas do cronograma. 

Nota-se que a primeira contribuição de Ken 

Wilber, significativa, é o conceito de integral., 

Segundo o Wilber (2001), o ser humano e todos os 

fenômenos ligados a ele são integrais, ou seja, a 

educação como um fenômeno é integral. 

Esse conceito de integralidade questiona a 

noção de integral utilizada no Ensino Médio e 

Técnico integrados do IFMG, pois, conforme 

Wilber (2001) a integralidade parte da 

reciprocidade dos fenômenos, sendo assim, todos 

os elementos fazem parte deste sistema, várias 

partes de um mesmo todo. 

Wilber (2001) apresenta 4 (quatro) quadrantes 

que auxilia na percepção deste conceito de integral 

(Quadro 1): 

 

Quadro 1. Quadrantes que dividem a integralidade 

 
Fonte do quadro: Wilber (pág. 57, 2001). 

 

Observa-se que, cada quadrante abrangerá uma 

área distinta da ciência, superior esquerdo, 

perspectiva do sujeito individual (subjetiva), 

inferior esquerdo, perspectiva dos sujeitos 

(coletivo, intersubjetiva), superior direito, 

perspectiva do objeto individual, inferior direito, 

perspectiva dos objetivos (coletivos, Inter 

objetivo). 

A concepção desta divisão resultará em um 

leque de opções e displicências para com os 

fenômenos que cercam os seres humanos, pois 

observa-se uma tendenciosa perspectiva para áreas 

em particular no tratamento da educação, por 

exemplo. 

Desta forma, a investigação, até este ponto, 

gerou uma reflexão específica: o ensino integral 

realmente é integral? 

Freire (1983), por exemplo, relata uma 

educação libertadora, mas o aspecto de libertação 

de Freire (1983), não é individual, coletivo 

intersubjetivo ou objetivo, mas somente social, ou 
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seja, responde somente ao quadrante inferior 

direito, inter objetivo, responde a organização 

social. 

Nesta perspectiva compreendeu-se que, a 

temática da integralidade em concepção ao 

“integrado a” tem pressupostos que não 

competente ao conceito de integral, e sim, parcial. 

CONCLUSÕES 

Neste ponto da pesquisa, o projeto ainda está em 

andamento, porém pode-se ter algumas 

observações importantes: 

O conceito de integralidade exposto por Ken 

Wilber questiona o ensino integral devido aos 

motivos exercidos pelos mesmos, pois nota-se que, 

o ensino integral deveria abranger todos os 

aspectos dos fenômenos humanos, individual, 

coletivo, objetivo e inter objetivo. 

Percebe-se deste conceito de integral que a 

educação brasileira tem aspectos parciais das 

teorias ou saberes que tornam a educação como 

parte de um limitado sistema, ou seja, a educação, 

como um fenômeno humano é composta de 

parcialidades que não formam um todo. 
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INTRODUÇÃO 

A interferência de plantas daninhas nas culturas 

pode reduzir drasticamente a produtividade, devido 

principalmente aos efeitos da competição por água 

e nutrientes, e da alelopatia. Dessa forma, o 

controle de plantas daninhas é fundamental para 

evitar a interferência negativa dessas espécies 

(VASCONCELOS et al., 2012). 

No Brasil, são poucos os herbicidas registrados 

para a cultura do repolho. Esta e outras brássicas 

são geralmente plantadas pelo transplante de 

mudas, o que torna o controle das plantas daninhas 

mais fácil que na cultura por semeadura direta 

(SONNENBERG; SILVA, 2005). 

Um programa eficiente de manejo de plantas 

daninhas depende da correta identificação das 

espécies que ocorrem nas áreas agrícolas 

(ALVINO et al., 2011). Para isso, utiliza-se da 

fitossociologia, que é o estudo das comunidades 

vegetais do ponto de vista florístico e estrutural 

(BRAUN-BLANQUET, 1979). 

Em um levantamento florístico, além da 

identificação das espécies infestantes, há também a 

necessidade da análise quantitativa dessas espécies, 

que se denomina de estudo ou método 

fitossociológico (BRAUN-BLANQUET, 1979), 

que comparam as populações de plantas daninhas 

num determinado momento (PITELLI, 2000), o 

qual fornece dados específicos das espécies 

presentes, como frequência, densidade e 

abundância, e também a sua relação com a 

população total de infestantes. Assim, o método 

fitossociológico é uma ferramenta que permite 

fazer várias inferências sobre a flora daninha em 

questão (DANGWAL et al., 2011). 

A importância do levantamento das plantas 

daninhas é de possibilitar a decisão e o 

estabelecimento dos métodos de controle mais 

adequados, sejam eles cultural, mecânico, físico, 

biológico, químico ou de manejo integrado e, 

ainda, estabelecer uma ordem de prioridade entre 

as espécies presentes para que seja determinado um 

programa de controle (KUVA et al., 2007; 

OLIVEIRA; FREITAS, 2008). 

Objetivou-se com este trabalho identificar e 

quantificar as espécies de plantas daninhas 

presentes nas fases de desenvolvimento inicial na 

cultura do repolho, por meio de levantamento 

fitossociológico realizado no município de São 

João Evangelista, MG. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de São João Evangelista, Estado de 

Minas Gerais, apresenta altitude média de 692 m. 

A temperatura média anual é de 20,2 °C e a 

precipitação pluviométrica anual média é de 1377 

mm. O clima local, classificado segundo KÖPPEN 

(1948), é do tipo Cwa, com verão quente e úmido 

e no inverno frio e seco. 

O levantamento fitossociológico das plantas 

daninhas foi realizado no Setor de Horticultura do 

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São 

João Evangelista (IFMG-SJE). Selecionando uma 

área de cultivo de repolho (Brassica oleracea var. 

capitata), o levantamento foi realizado 25 dias após 

o transplantio da cultura. 

No levantamento das espécies infestantes foi 

utilizado o método do quadrado inventário descrito 

por BRAUN-BLANQUET (1979), que se baseia 

na utilização de um quadrado de área conhecida 

colocado ao acaso no interior das lavouras. 

Utilizou-se um quadro feito de madeira de 0,5 m de 

lado, lançando a armação quatro vezes na área de 

forma aleatória, totalizando 1 m² de área 

amostrada. 

As espécies presentes em cada ponto amostrado 

pelo quadro foram coletadas, separadas, 

identificadas e contadas utilizando-se literatura 

especializada (LORENZI, 2014). Com parte do 

material coletado foi elaborado um herbário, 

seguindo técnicas utilizadas em literatura, para 

registro botânico. 

Com os resultados obtidos do levantamento 

sobre o número de indivíduos e as espécies, foram 

calculados os seguintes parâmetros, seguindo a 
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metodologia empregada por MUELLER-

DOMBOIS; ELLEMBERG (1974): 

Frequência (F) = número de quadrados onde a 

espécie foi encontrada ÷ número total de quadrados 

obtidos; 

Densidade (D) = número total de indivíduos por 

espécie ÷ número total de quadrados obtidos (área 

total); 

Abundância (A) = número total de indivíduos 

por espécie ÷ número de quadrados onde a espécie 

foi encontrada; 

Frequência relativa (Fr) = 100 x frequência da 

espécie ÷ frequência total de todas as espécies; 

Densidade relativa (Dr) = 100 x densidade da 

espécie ÷ densidade total de todas as espécies; 

Abundância relativa (Ar) = 100 x abundância da 

espécie ÷ abundância total de todas as espécies; 

Índice de Valor de Importância (IVI) = Fr + Dr 

+ Ar; 

Índice de Valor de Importância relativa (IVIr) = 

100 x índice de valor de importância da espécie ÷ 

índice de valor de importância total de todas as 

espécies. 

A frequência permite avaliar a distribuição das 

espécies na área; a densidade determina a 

quantidade de plantas de cada espécie por unidade 

de área; a abundância informa a concentração das 

espécies na área; a frequência relativa, densidade 

relativa e abundância relativa informam a relação 

de cada espécie com as outras espécies encontradas 

na área; o índice de valor de importância indica 

quais espécies são mais importantes dentro de cada 

ponto estudado, sendo seu valor máximo de 300% 

(MULLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974). 

Os dados obtidos foram tabulados e discutidos 

por análise descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificadas 10 espécies de plantas 

daninhas infestando a cultura do repolho, 

distribuídas em sete famílias. A família mais 

representativa, no que se refere ao número de 

espécies, foi a Asteraceae, com um total de quatro 

espécies, seguida por Amaranthaceae, 

Commelinaceae, Cyperaceae, Malvaceae, 

Oxalidaceae e Solanaceae, com uma espécie cada 

(Tabela 1). 

As famílias e espécies encontradas (Tabela 1) 

assemelham-se às identificadas por outros autores 

(SONNENBERG; SILVA, 2005) em Goiânia-GO. 

Na cultura do repolho, de modo geral, a espécie 

Oxalis latifolia apresentou o maior IVI (122,38) em 

relação à comunidade infestante (Tabela 2). Assim, 

O. latifolia pode ser considerada a espécie daninha 

com maior potencial para causar prejuízos à cultura 

do repolho. 

Na Figura 1 podemos observar que O. latifolia 

representa o maior IVI, ficando bem à frente de 

Ambrosia elatior e Cyperus rotundus. 

As espécies A. conyzoides, G. parviflora, S. 

cordifolia, N. physaloides e G. spicatum foram as 

que apresentaram menores densidades 

populacionais. A densidade total foi de 922 plantas 

daninhas por metro quadrado (Tabela 2). 

De acordo com JAKELAITIS et al. (2003), a 

baixa densidade populacional de espécies pode ser 

atribuída à competição interespecífica exercida por 

uma espécie dominante, inibindo o 

desenvolvimento de outras. 

 

 

 

 

Tabela 1. Relação de plantas daninhas, distribuídas por família e espécie, presentes na cultura do repolho, no 

município de São João Evangelista-MG, 2015

Família Nome científico Nome comum 

Amaranthaceae Amaranthus deflexus Caruru-rasteiro, caruru, bredo 

Asteraceae 

Ageratum conyzoides Mentrasto, picão-roxo, catinga-de-bode 

Ambrosia elatior Ambrosia-americana, losna-do-campo 

Galinsoga parviflora Fazendeiro, picão-branco, botão-de-ouro 

Gnaphalium spicatum Macela, macio, meloso, macela-branca 

Commelinaceae Commelina benghalensis Trapoeraba, rabo-de-cachorro, andacá 

Cyperaceae Cyperus rotundus Tiririca, capim-dandá, alho 

Malvaceae Sida cordifolia Malva-branca, guanxuma, malva-veludo 

Oxalidaceae Oxalis latifolia Trevo-azedo, trevo, azedinha 

Solanaceae Nicandra physaloides Joá-de-capote, quintilho, balão 



 

 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

106 

Em sua fase inicial de desenvolvimento o 

repolho é muito sensível à competição com plantas 

daninhas. Duas capinas manuais, com enxada, são 

suficientes para o controle. Após a formação da 

saia, composta das folhas mais velhas, ocorre o 

controle natural das invasoras pelo sombreamento 

(LUZ; OLIVEIRA, 1997). Segundo 

SONNENBERG; SILVA (2005), em seus estudos, 

apenas uma capina após o transplante do repolho 

foi suficiente para garantir a produtividade e a 

precocidade da produção. 

De acordo com WILLIAM; WARREN (1975), 

sem controle de plantas daninhas após o 

transplante, a cultura de repolho no Brasil, perde 

35% da sua produção, em terreno infestado com 

tiririca (Cyperus rotundus). 

Tabela 2. Número de presença em quadrados (NQ), número de indivíduos (NI), frequência (F), frequência 

relativa (Fr), densidade (D), densidade relativa (Dr), abundância (A), abundância relativa (Ar), índice de valor 

de importância (IVI) e índice de valor de importância relativa (IVIr) das espécies daninhas presentes na cultura 

do repolho, no município de São João Evangelista-MG, 2015 

Espécie NQ NI F Fr (%) D (pl m-2) Dr (%) A Ar (%) IVI (%) IVIr (%) 

Oxalis latifolia 4 512 1,00 14,815 512,00 55,531 128,00 52,033 122,379 40,793 

Ambrosia elatior 4 156 1,00 14,815 156,00 16,920 39,00 15,854 47,588 15,863 

Cyperus rotundus 4 134 1,00 14,815 134,00 14,534 33,50 13,618 42,966 14,322 

Amaranthus deflexus 4 56 1,00 14,815 56,00 6,074 14,00 5,691 26,580 8,860 

Commelina benghalensis 4 38 1,00 14,815 38,00 4,121 9,50 3,862 22,798 7,599 

Ageratum conyzoides 1 11 0,25 3,704 11,00 1,193 11,00 4,472 9,368 3,123 

Galinsoga parviflora 2 6 0,50 7,407 6,00 0,651 3,00 1,220 9,278 3,093 

Sida cordifolia 2 2 0,50 7,407 2,00 0,217 1,00 0,407 8,031 2,677 

Nicandra physaloides 1 5 0,25 3,704 5,00 0,542 5,00 2,033 6,279 2,093 

Gnaphalium spicatum 1 2 0,25 3,704 2,00 0,217 2,00 0,813 4,734 1,578 

Total 41/ 922 6,75 100,00 922,00 100,00 246,00 100,00 300,00 100,00 

1/ Número total de quadrados, sem repetição. 

 

Figura 1. Índice de valor de importância (IVI) das espécies daninhas presentes na cultura do repolho, no 

município de São João Evangelista-MG, 2015. 
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CONCLUSÕES 

Dentre as espécies infestantes presentes na área 

de cultivo de repolho no setor de produção vegetal 

do IFMG-SJE, a espécie Oxalis latifolia apresentou 

o maior índice de valor de importância. 

A família mais representativa quanto ao número 

de espécies foi a Asteraceae. 

As espécies de plantas daninhas identificadas 

neste levantamento podem ser consideradas de 

ocorrência comum em áreas de produção de 

repolho. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado o país que possui a maior 

biodiversidade do planeta, com um número de 

espécies estimado em 20% de toda a 

biodiversidade existente.  Essa diversidade está 

distribuída ao longo de cinco biomas: Floresta 

amazônica, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e 

Cerrado (BRASIL, 2010). 

Ocupando 21% do território nacional, o 

Cerrado, é o segundo maior bioma brasileiro 

(KLINK, 2005), apresentando uma flora rica, com 

grande número de espécies. Porém, o 

conhecimento acerca destas espécies ainda é 

limitado, necessitando a realização de estudos, com 

atenção especial as espécies florestais devido à 

importância histórica, ecológica, econômica e 

cultural das mesmas. 

A Terminalia argentea Mart. & Zucc, 

conhecida popularmente como capitão-do-campo é 

uma espécie florestal pertencente à família 

Combretaceae, de ocorrência nas regiões centro-

oeste e sudeste, nos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, sendo 

nativa do cerrado e da sua transição para a floresta 

semidecidual (LORENZI, 2002). 

A espécie é caracterizada como decidual, 

heliófita, seletiva xerófita, pioneira e ótima para 

plantios mistos em áreas degradadas. Seu fruto é 

seco, indeiscente, monospérmico e alado, sendo 

este último aspecto responsável por conferir a 

espécie adaptação para a dispersão anemocórica 

(POTT & POTT, 1994). Além disso, o capitão-do-

campo apresenta madeira com utilidade na 

construção civil devido sua alta densidade, possui 

finalidades não madeireiras como o uso medicinal, 

curtimento de couro e preparo de soda para 

produção de sabão e a beleza de suas árvores 

confere a espécie potencial para a ornamentação 

(FERREIRA et al.,1998; LORENZI, 2008). 

Sabendo da importância da espécie, 

especialmente para a recuperação de áreas 

degradadas é necessário desenvolver metodologias 

de propagação visando à produção de mudas para a 

recomposição da paisagem. Neste sentido, o 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver 

uma metodologia de micropropagação de 

Terminalia argentea a partir de plântulas 

germinadas in vitro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A partir dos explantes provenientes da 

germinação in vitro de Terminalia argentea, o 

experimento foi instalado em delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 

2, com 3 repetições, sendo avaliado dois tipos de 

explantes - segmento nodal (SN) e segmento 

cotiledonar (SC) - e duas concentrações de 

benzilaminopurina (BAP), sendo 0,3 e 0,5 mg L-¹.  

Os explantes foram inoculados em tubos de 

ensaio contendo 10 ml de meio de cultura 

constituído de sais e vitaminas MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962), 30 g L-¹ de 

sacarose, 0,1 g L-¹ de mio-inositol, 0,8 g L-¹ de 

PVP, 6 g L-¹de ágar Merck®, 0,03 mg L-¹ de ANA 

(ácido naftalenoacético) e pH ajustado para 5,8 ± 

0,02. Os tubos foram fechados com tampas 

plásticas e autoclavados por 20 minutos a 121ºC e 

pressão de 1 atm.   

Os tubos inoculados foram mantidos em sala de 

cultura do Laboratório de Melhoramento Florestal 

do Departamento de Engenharia Florestal da 

UFVJM-Campus Diamantina, MG, sendo 

submetidos à fotoperíodo de 16 horas de luz, 

irradiância de 40 μmol m-2 s-1 e temperatura de 25 

± 2°C. 

Foram realizadas quatro avaliações bimestrais 

(subcultivos), sendo que na primeira avaliação 

foram avaliados cinco explantes por repetição para 

SC e nove explantes por repetição para SN, na 

segunda avaliação foram cinco explantes por 

repetição para SC e oito explantes por repetição 

para SN e na terceira e quarta avaliação cinco 

explantes por repetição para SC e SN. O 

experimento foi avaliado quanto ao número de 

brotações, número de gemas axilares e número e 

comprimento de explantes. 
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Quanto ao número de brotações, de explantes e 

de gemas estes foram contabilizados de forma 

direta em cada tubo das repetições, sendo em 

seguida transformados em média. Em relação ao 

comprimento dos explantes, mediu-se com auxílio 

de régua milimetrada cada um deles da base até o 

ápice, sendo que em tubos que apresentavam mais 

de uma brotação trabalhou-se com a média dos 

comprimentos.   

Os dados foram submetidos à Análise de 

Variância e as médias comparadas pelo Teste de 

Tukey a 5% de significância, quando observadas 

diferenças significativas. Para a análise dos dados 

utilizou-se o software gratuito e aberto R (2015). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a ANOVA, não houve interação 

significativa entre os fatores tipo de explante e 

concentração de BAP (p > 0,05) em relação às 

características avaliadas nas quatro avaliações 

(subcultivos). Porém, para os fatores isolados, 

observou-se respostas diferentes entre os 

tratamentos. 

Quanto à influência do tipo de explante sobre o 

número de brotações e comprimento dos explantes 

no primeiro subcultivo (Tabela 1) e quanto à 

concentração de BAP sobre o comprimento dos 

explantes no quarto subcultivo (Tabela 2), houve 

diferença significativa entre os tratamentos pela 

ANOVA (p < 0,05). 

 

Tabela 1: Média do número de brotações e 

comprimento dos explantes de Terminalia 

argentea em função do tipo de explante (Segmento 

cotiledonar e segmento nodal) no primeiro 

subcultivo 

Tipo de 

explante 

 

Características 

Número de 

brotações 

Comprimento 

dos explantes 

(cm) 

Segmento 

cotiledonar 

 

Segmento 

nodal 

2,24 a 

 

1,12 b 

2,93 a 

 

1,63 b 

Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Diante dos resultados, é possível verificar que 

para número de brotações e comprimento dos 

explantes, o tratamento segmento cotiledonar foi 

favorável no primeiro subcultivo. Este fato pode 

ser devido ao tipo de explante ter relação com grau 

de juvenilidade do material, no qual o balanço 

hormonal interno é favorável à proliferação celular 

em materiais juvenis (XAVIER et al., 2003).  

Quanto ao resultado encontrado no quarto 

subcultivo, para as concentrações de BAP, pode-se 

observar que a concentração de 0,3 mg L-¹ foi 

favorável ao desenvolvimento dos explantes em 

comprimento, proporcionando resultados 

superiores aos encontrados para a concentração de 

0,5 mg L-¹. Em geral, as citocininas promovem 

maior formação de parte aérea até uma 

determinada concentração, podendo, diante de 

algumas situações, fornecer respostas negativas ao 

aumento da concentração hormonal (XAVIER et 

al., 2003). 

 

Tabela 2: Média do comprimento dos explantes de 

Terminalia argentea em função da concentração de 

BAP (0,3 mg L-¹ e 0,5 mg L-¹) no quarto subcultivo 

BAP  

(mg L-1) 

Característica 

Comprimento dos 

explantes (cm) 

0,3  2,95 a 

0,5 1,16 b 
Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

A avaliação dos tipos de explantes e 

concentrações de BAP são importantes, pois as 

espécies ou genótipos podem responder de forma 

diferenciada frente a estes fatores. Campos et al. 

(2013) e Moura et al. (2012) trabalharam com tipo 

de explante para as espécies Amburana cearenses e 

Bowdichia virgilioides respectivamente, 

verificando que a utilização de segmentos 

cotiledonares favoreceu a multiplicação de 

Amburana cearenses e que a utilização de 

segmento nodal foi mais favorável ao surgimento 

de gemas axilares no cultivo inicial para Bowdichia 

virgilioides. 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi exposto e dos resultados 

apresentados, concluiu-se que para o número de 

brotações e comprimento dos explantes de T. 

argentea o uso do segmento cotiledonar foi 

favorável no primeiro subcultivo e a concentração 

de 0,3 mg L-¹ de BAP foi favorável ao 

comprimento dos explantes no quarto subcultivo. 
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INTRODUÇÃO 

Há muito que se preocupar com a qualidade e 

socialização das ideias matemáticas às novas 

gerações, que consiste nas múltiplas relações e 

determinações entre Ensino e Aprendizagem da 

Matemática na Educação Básica. A Matemática 

quando identificada com a frieza dos números e 

distanciada da realidade do aluno, deixa um vazio 

que atrapalha a capacidade do desenvolvimento de 

resolver problemas.  

Tal proposta de pesquisa apresentada aborda o 

tema O fenômeno ensino-aprendizagem da 

Matemática e suas indagações acerca da 

cognição e afetividade do aluno. A inquietação 

que origina esse trabalho foi ocasionada do contato 

de mais 10 anos, de uma das autoras, em todas as 

etapas da Educação Básica, desde a educação 

infantil ao Ensino Médio, sendo os últimos 5 anos 

com dedicação exclusiva ao IFMG-SJE em contato 

com alunos do Ensino Médio e Superior, que 

intensificou as inquisições acerca da cognição e 

afetividade dos alunos, voltadas à Matemática, que 

sobressaem em todos os níveis de ensino. 

As adversidades encontradas por educandos e 

educadores no processo de ensino/aprendizagem 

da Matemática são diversas. Por um lado, o aluno 

que não assimila a Matemática lecionada na escola, 

geralmente é reprovado nesta disciplina, ou até 

mesmo quando é aprovado, encontra dificuldades 

em usar o conhecimento “adquirido”. Em resumo, 

não conseguem dar significados a um saber de 

fundamental importância. 

Buscou, assim, investigar o repúdio ou gosto 

pela disciplina, uma vez que o conhecimento 

matemático é resultado da vivência e aplicação no 

dia a dia e ainda assim, é uma disciplina de difícil 

aceitação por parte do aluno e, aprofundar e 

esclarecer questões ainda obscuras, em especial o 

fenômeno ensino/aprendizagem da Matemática e 

suas indagações acerca da cognição e afetividade 

do aluno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para fazer a 

investigação foi a pesquisa de campo, ou seja, “é 

aquela modalidade de investigação na qual a coleta 

de dados é realizada diretamente no local em que o 

problema ou fenômeno acontece (...)” 

(FIORENTINI & LORENZATO, 2012, p.106). O 

instrumento de coleta de informações utilizado foi 

o questionário, que “é um dos instrumentos mais 

tradicionais de coleta de informações e consiste 

numa série de perguntas (...)” (FIORENTINI & 

LORENZATO, 2012, p.116). Este foi elaborado 

contendo dezenove questões fechadas e uma 

questão aberta, para os alunos do Ensino Médio do 

IFMG-SJE. 

Nesta pesquisa foi utilizada a sala de aula como 

cenário de investigação. Foi levada em 

consideração a interferência dos afetos e emoções 

na aprendizagem individual da Matemática e em 

relação àquela que ocorre em grupos de alunos nos 

processos interativos. Os alunos foram as 

principais personagens, porém tanto o educador 

como o educando foram sujeitos companheiros de 

pesquisa, que dialogam em nível solidário 

desenvolvendo a capacidade de argumentação 

crítica coletiva e individual. 

Aplicou-se, diretamente para os alunos, um 

questionário de investigação, na tentativa de 

identificar suas frustrações, pré-conceitos, mitos e 

crenças, experiências positivas e negativas em 

relação à Matemática, dentro da temática 

“Afetividade e Matemática”. Optou-se por uma 

abordagem metodológica que envolve dados 

quantitativos e qualitativos obtidos a partir dos 

questionários aplicados para 266 alunos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisadas as respostas dos alunos percebeu-se 

que estes são impulsionados a estudar por se 

preocuparem com seu futuro, e que a inspiração 

que encontram para tal é na família. Se tratando de 

alunos menores de idade e que têm os pais como 
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responsáveis é de grande importância a 

participação destes na vida escolar dos alunos. 

Durante a análise observou-se também que a 

área das exatas não é a que os alunos mais se 

identificam, sobressaindo a área de Humanas entre 

as demais. Sendo área de exatas a que a maioria 

menos se identifica e ainda consideram a 

Matemática como uma disciplina de dificuldade 

muito grande. Porém, são conscientes que a 

aprendizagem dessa disciplina depende do aluno. 

De acordo com Chacón (2003) 

 
Tais afetos formam um sistema regulador da estrutura 

de conhecimento do estudante. Dentro desse âmbito é 

que o indivíduo atuará, pensará e orientará sua 

execução. Por exemplo, se um aluno que entende a 

matemática como cálculo tiver um reforço dessa ideia 

durante a escola básica, no futuro ele apresentará 

resistência em realizar tarefas que exijam pensar, 

manifestando medo, desânimo e vontade de abandoná-

las, com pouca efetividade na abordagem e com 

grande dificuldade (CHACÓN, 2003, p.24) 

 

Quando questionados a respeito do sentimento 

em relação à Matemática, a maioria diz gostar 

disciplina, porém fez-se entender que um professor 

não capacitado para trabalhar a disciplina ou que 

utiliza de uma metodologia tradicional e 

desmotivadora é capaz de dificultar a 

aprendizagem desta pelo aluno.  

No questionário, quando perguntados se houve 

alguma mudança do seu gosto pela Matemática, 

notou-se que prevaleceram duas respostas como 

maioria, ou sempre gostaram (32%) ou nunca 

gostaram (35%), e em terceiro lugar (21%) que 

oscila de acordo com o conteúdo que estão sendo 

trabalhados. 

No decorrer da análise dos dados, percebeu-se 

que, os professores de Matemática marcaram a vida 

destes alunos positivamente e, em sua maioria, 

afirmam que isso influencia grandemente na 

aprendizagem. Relataram, de forma sucinta, a 

interferência benéfica e contributiva dos 

professores de Matemática na sua formação básica. 

Quanto à postura assumida pelo professor em 

sala de aula, de amizade, respeito, cumplicidade, 

entre outras formas de agir, os alunos relataram que 

interfere muito no desempenho deles na disciplina, 

pois se sentem confiantes, uma vez que há um 

companheirismo por parte do professor. 

Em concordância com Piletti (1990, p. 250) 
O bom relacionamento na sala de aula é muito mais 

importante do que as cortinas e paredes coloridas ou 

do que a variedade de métodos e recursos instrucionais 

utilizados. Podemos sentir que o relacionamento entre 

os elementos de uma classe é bom quando vemos 

alunos alegres, bem-humorados e seguros enquanto 

desenvolvem as atividades de aprendizagem. E o 

professor, como líder, é o grande responsável pelo 

bom relacionamento. Sua influência na sala de aula é 

muito grande, e a criação de um clima psicológico que 

favoreça ou desfavoreça a aprendizagem depende 

principalmente dele. (PILETTI,1990, p. 250) 

 

De acordo com os resultados, para uma 

aprendizagem significativa e prazerosa, 

relacionada à Matemática, o professor precisa 

trabalhar de forma mais diversificada e concreta, 

não apenas preso aos limites da sala de aula, 

tornando a aprendizagem mais agradável. 

 Sobre a influência da postura do professor no 

fracasso da aprendizagem Matemática, sobressaiu 

a falta de compromisso do professor com ensino, 

que trabalha por interesses econômicos, não 

gostando da disciplina ou da profissão, 

desencorajando o aluno a aprender Matemática.  

Em consonância com Chacón (2003, p.67) 

 
As crenças sobre a aprendizagem da Matemática são 

um fator importante em termos de motivação. Os 

estudantes chegam à sala de aula com uma série de 

expectativas sobre como deve ser a forma que o 

professor deve ensinar-lhes Matemática. Quando a 

situação de aprendizagem não corresponde a essas 

crenças se produz uma grande insatisfação que 

interfere na motivação do a aluno (CHACÓN, 2003, 

p.67). 

 

Apesar de a maioria acreditar que a Matemática 

ainda aterroriza os alunos estes ainda atribuem ao 

professor, no seu primeiro contato, a imagem de 

uma pessoa que estimule os alunos com relação à 

aprendizagem da Matemática e que se preocupe em 

despertar no aluno um sentimento de prazer em 

relação à disciplina. Portanto no momento de 

dúvidas eles recorrem ao professor por acreditar 

que a melhor forma de aprender é com ele. 

CONCLUSÕES 

Notou-se a insatisfação de alguns alunos com a 

relação à disciplina Matemática, uma vez que estes 

não têm grandes afeições pela disciplina, e que 

gostam mais da área de humanas entre outras. As 

dificuldades encontradas pelos estudantes diante da 

aprendizagem Matemática não são causadas 

apenas pela relação aluno/professor nem pelas 

características da disciplina, mas também podem 

ser reflexos, de muitos outros fatores levam os 

estudantes a não ter sequer o desejo de aprender 

matemática. 

Após a análise dos resultados apresentados 

dessa pesquisa, concluiu-se que as atitudes, 

metodologias e posturas apresentadas pelos 

professores em sala de aula podem impactar 

efetivamente na aprendizagem dos seus alunos. 
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Quando essas influências são positivas, aproxima-

se o aluno do conhecimento e, quando negativos, 

pode desestimular o aprendizado e 

consequentemente o afastamento afetivo do aluno 

em relação à Matemática. Como afirma Wallon, “é 

grande o papel da afetividade, da pertença, do 

aproximar ou do evitar, da proximidade ou do 

afastamento” (WALLON, 1979, p. 209). 

Diante da análise, notou-se uma grande 

necessidade de rever tanto a relação 

aluno/professor quanto a metodologia de ensino, 

uma vez que ambas beneficiam uma interação entre 

o conhecimento adquirido no ambiente escolar com 

a realidade do estudante. 

Constatou-se que é preciso de uma perspectiva 

mais crítica a respeito da afetividade, e a relevância 

de tal tema, como ferramenta facilitadora no 

processo e desenvolvimento da aprendizagem. 

Permitir que o aluno exponha seus pontos de 

vista e seus anseios, por mais simples que possa 

parecer, é uma forma de fazer com que o professor 

tenha informações se sua metodologia de ensino é 

satisfatória. 

Neste sentido, considera-se importante a 

contribuição deste trabalho tanto para professores 

de Matemática, quanto para o campo específico da 

Educação Matemática uma vez que é importante, 

que educadores e futuros educadores tenham 

discernimento de fazer uso de uma metodologia 

diversificada que tornem as aulas mais simples e 

prazerosas e que mantenhas uma boa relação entre 

aluno e professor. 
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INTRODUÇÃO 

Atividades auxiliares sempre foram utilizadas 

nas instituições escolares. No IFMG existe um 

sistema de monitoria em que os estudantes 

frequentam estudos feitos com colegas e sob a 

supervisão do um monitor da disciplina estudada 

(Biologia). 
No entanto, devida à alta carga horária, esta 

monitoria é realizada no período noturno o que gera 

uma sobrecarga nos estudantes. Apesar dos 

esforços empreendidos. 

 
a evasão escolar é um problema que vem sendo 

discutido por diversos pesquisadores e educadores há 

muito tempo. Porém, essa é uma questão que está 

longe de ser resolvida e os índices de abandono da 

escola têm aumentado a cada ano, bem como as altas 

taxas de reprovação que juntos caracterizam o fracasso 

escolar (BATISTA; SOUZA & OLIVEIRA, 2009, 

p.2). 

 

Tendo em vista esta complexa situação escolar 

empreendemos este trabalho, cujo objetivo foi 

perceber o papel da monitoria em Biologia na 

melhoria do desempenho dos alunos e possível 

condição para a manutenção dos estudantes na 

escola. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante seis meses foi feito um levantamento 

com entrevistas e aplicação de grupo focal com os 

alunos, o que permitiu perceber as suas ansiedades 

e dificuldades pertinentes aos cursos técnicos do 

Campus São João Evangelista do IFMG acerca da 

disciplina de Biologia. 

Foram registradas as frequências e dúvidas dos 

estudantes, mediante entrevistas abertas e 

observação participativa dos pesquisadores.   

Assim sendo, referente ao trabalho de campo, 

foram adotados dois procedimentos metodológicos 

diferentes, mediante a articulação de noções 

epistemológicas e do método tanto objetivista, 

quanto subjetivista, segundo as concepções de 

Sandín (2010). Para tal finalidade, foram utilizados 

instrumentos de pesquisa, como as listas de 

presença da monitoria e notas de avaliações, que 

permitiram uma análise de caráter mais objetiva 

dos dados e própria das investigações quantitativas, 

bem como da observação participativa, de cunho 

subjetivo, como a proposta por Serrano (1998), e 

que permitiu uma coleta de dados mais qualitativa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicam que os estudantes se 

sentem cansados com o modelo de monitoria 

existente, o que acaba por aumentar ainda mais a 

carga de estudo já alta a que está submetido o 

ensino médio. Desta forma, menos de 5% 

frequentam as aulas de monitoria. Mediante 

entrevistas e a observação participativa de 

estudantes do Ensino Médio que frequentavam a 

monitoria percebemos que os estudantes gostavam 

das atividades propostas. Notamos um alto grau de 

interação entre os estudantes uns ajudando os 

outros. Foi possível constatar também que os 

resultados desses estudantes melhoraram com a 

frequência na monitoria. Identificou-se também 

que os estudantes tinham certa dificuldade de 

voltar à noite para casa e muitos estudantes que 

queriam estar presentes não puderam por terem de 

tomar o ônibus para o retorno às suas casas em 

cidades vizinhas. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a criação dos “espaços de 

monitoria” precisa estar em sincronia com os 

tempos escolares, pois as atividades de monitoria 

podem acarretar uma sobrecarga nos estudantes. 

Foi possível perceber que as monitorias são bem 

aceitas pelos estudantes e encerram um bom 

potencial para melhoria das notas e combate a 

evasão escolar dos alunos. No entanto, muitos 

estudantes, além de morarem em outras cidades, o 

que dificulta a frequência à monitoria, sentem-se 

também cansados no período noturno. Essa 

condição dificulta a participação dos alunos nessas 
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atividades. Neste sentido, as atividades de 

recuperação ficam comprometidas pelo tempo 

escolar exíguo para todas as tarefas a serem 

executadas o que pode, ao contrário do objetivo 

proposto, ser mais um fator que pode contribuir 

para uma condição que favorece a evasão escolar. 

Sugere-se que seja criado um tempo escolar 

específico para a monitoria durante o período 

escolar regular. Assim sendo, nesse tempo inserido 

no período escolar regular, os estudantes podem se 

deslocar durante o dia para estas ações pedagógicas 

complementares do ensino e da aprendizagem, 

tornando as atividades da monitoria mais acessíveis 

a todos. Desta forma, acredita-se que haverá uma 

melhora dos resultados dos estudantes e maior 

permanência do aluno na escola, combatendo a 

evasão escolar, que pode ameaçar os objetivos 

pedagógicos e a função social da escola. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho relata uma pesquisa 

realizada com os professores de Educação Básica 

que ensinam Matemática na Escola Municipal 

Maria de Lourdes Medina Bicalho e na Escola 

Municipal Antônio Medina Cardoso ambas 

localizadas no município de São João Evangelista-

MG. Esta pesquisa é parte de um projeto de 

extensão (PIBEX) intitulado “Informática e 

Educação Matemática: uma proposta para integrar 

o uso de softwares educativos ao ensino de 

matemática”, desenvolvido junto ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais Campus São João Evangelista 

(IFMG/SJE). 

Esta pesquisa foi realizada para identificar 

pontos relevantes diante do uso de softwares 

educativos no ensino de matemática para que 

posteriormente seja possível uma intervenção 

pedagógica na oferta de minicursos que possa 

contribuir com a preparação e/ou aperfeiçoamento 

desses professores, diante dos recursos 

computacionais no ensino de matemática. Tem 

como objetivos: identificar a frequência em que os 

professores destas escolas utilizam os recursos 

computacionais na sua prática; verificar se utilizam 

algum software educativo no ensino de matemática 

e identificar o interesse dos professores em utilizar 

a tecnologia da informação como recurso didático. 

A sociedade do mundo atual está 

acompanhando constantes evoluções, onde 

relações de pessoas acontecem através de recursos 

tecnológicos, implicando desde as modificações na 

escrita até a inserção de formas visuais de 

comunicação. Essas novas tendências como 

qualquer outra consequentemente possibilita a 

existência de novas oportunidades e desafios.  

Com toda essa revolução é imposta à obrigação 

aos profissionais da educação de se tornarem 

indivíduos capazes de atender às mais variadas 

exigências de conhecimentos tecnológicos. A 

inclusão digital no ambiente educacional tem sido 

uns dos desafios presentes no contexto escolar, pois 

a tecnologia atualiza-se a todo o momento e está 

sempre presente no dia-a-dia das pessoas na 

sociedade, e com todas essas mudanças os alunos 

exigem dos professores competências e 

conhecimentos tecnológicos atualizados.  

De acordo com Moran, Masetto e Beherens 

(2006) 

 
O docente precisa servir-se da informática como 

instrumento de sua prática pedagógica, consciente de 

que a lógica do consumo não pode ultrapassar a lógica 

da produção do conhecimento. Nessa ótica, o 

computador e a rede devem estar a serviço da escola e 

da aprendizagem. (MORAN; MASETTO; 

BEHRENS, 2006, p.74). 

 

A utilização da informática como recurso 

didático é um dos desafios presentes no ensino 

básico. Para a utilização da tecnologia da 

informação na prática docente é preciso que os 

professores sejam incentivados a atualizar seus 

conhecimentos, para que seja possível inovar, 

sendo possível mudar pensamentos de que método 

de ensino deve ser apenas da forma tradicional. 

Para que esses profissionais sejam incentivados, 

projetos voltados para devidos fins é uma 

importante iniciativa com grande relevância na 

prática pedagógica. 

Para TAJRA(2012) 

 
Para implantar ou reformular um projeto de 

informática na educação, podemos optar por uma 

metodologia a partir dos seguintes passos: diagnostico 

tecnológico da escola, do professor e do aluno; plano 

de ação; capacitação dos docentes; conhecimento e 

pesquisa de software; elaboração do projeto 

pedagógico com o uso da informática na educação; 

elaboração do projeto pedagógico com o uso da 

informática na educação; implantação e avaliação do 

projeto e replanejamento. (TAJRA. 2012, p.53). 

 

A matemática é uma das disciplinas que pode 

ser trabalhada com diferentes métodos de ensino 

com o uso da informática, pela grande demanda de 

softwares educativos matemáticos existentes, 

programas que são de fácil acesso e gratuitos. 

Métodos que podem possibilitar a interação entre 
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alunos e professores, despertando o interesse do 

aluno para determinado conteúdo e abrindo novos 

caminhos para a aprendizagem. 

Segundo TAJRA (2012) 

“Neste momento deve ser feito um 

levantamento da atual situação da escola e em qual 

estagio se encontram os professores quanto a seus 

conhecimentos tecnológicos.” (TAJRA. 2012, 

p.53).  

 Esta pesquisa foi realizada para identificar 

pontos relevantes diante do uso de softwares 

educativos no ensino de matemática para que 

posteriormente seja possível oferecer minicursos 

que possam contribuir com a preparação e/ou o 

aperfeiçoamento desses professores, diante dos 

recursos computacionais no ensino de matemática. 

O presente trabalho apresenta os dados obtidos na 

pesquisa realizada com os professores das escolas 

citadas.  

Posteriormente, conforme o resultado desta 

pesquisa, faremos ofertas de minicursos que 

possam contribuir com a preparação e/ou o 

aperfeiçoamento desses professores, diante dos 

recursos computacionais no ensino de matemática. 

O trabalho tem como principal objetivo mostrar os 

dados obtidos na pesquisa realizada com os 

professores das escolas citadas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para Tajra (2012) um dos passos para implantar 

ou reformular um projeto de informática na 

educação nas escolas, é o diagnóstico tecnológico 

dos professores. Então inicialmente foi realizada a 

pesquisa com os professores para iniciar a 

execução do projeto, identificando as reais 

necessidades existentes no uso da tecnologia da 

informação no ensino de matemática. Assim, esta 

pesquisa ocorreu em três momentos distintos, o 

primeiro momento nós pesquisadores fomos em 

cada instituição onde realizamos reuniões com os 

professores com o intuito de apresentarmos a 

proposta desta pesquisa e na oportunidade pedimos 

que respondessem  um questionário impresso em 

folha A4, contendo perguntas que nos 

permitíssemos identificar a frequência em que os 

professores utilizam softwares educativos como 

recurso didático no ensino de matemática, se os 

mesmos se sentem capacitados para utilizam estes 

recursos e o interesse dos professores em se 

capacitar para explorar estes recursos didáticos 

com seus alunos.  Também, foram distribuídos os 

Termos de Consentimentos Livre e Esclarecido 

(TCLE), onde apresenta o objetivo do 

desenvolvimento desta pesquisa e conscientiza 

sobre o sigilo quanto a identidade do entrevistado 

O segundo momento ocorreu dois dias depois 

onde recolhemos os questionários contendo as 

respostas dos professores entrevistados. O terceiro 

momento, realizamos as análises das respostas de 

cada professor envolvido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados 

obtidos através da pesquisa realizada com os 

professores das escolas E. M. Maria de Lourdes 

Medina Bicalho e E. M. Antônio Cardoso Medina. 

São escolas que atendem públicos diferentes, sendo 

respectivamente, uma localizada na zona urbana e 

a outra localiza na zona rural, de São João 

Evangelista. Participaram da pesquisa um total de 

21 professores, que atuam na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I e II.  

O questionário continha as seguintes perguntas: 

1. Você tem noções básicas de informática? 

2. Você usa computador como recursos didáticos? 

3.Você utiliza softwares educativos para ensinar 

conteúdos de matemática? (Aqui você poderá 

assinalar mais de uma opção). 

4. Você acha que a informática como recursos 

didáticos contribuiria no desempenho de seus 

alunos no ensino e aprendizado de matemática?  

5. Você gostaria de utilizar recursos 

computacionais (Software educativos) no ensino de 

matemática? 

6. . Com o surgimento de novas tecnologias na 

escola, você se sente capacitado para utilizá-las 

como recursos didáticos? 

7. Você gostaria de fazer cursos de capacitações 

sobre o uso de recursos computacionais no ensino 

de matemática como aperfeiçoamento profissional, 

visando a melhoria no processo de ensino e 

aprendizagem em matemática para seus alunos?  

8. Qual conteúdo de matemática você gostaria de 

ensinar utilizando recursos de softwares 

educativos? (Nessa pergunta pôde-se escolher mais 

de uma opção). 

 

 
Gráfico 1. Relação dos dados obtidos na pesquisa. 
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Gráfico 2. Relação da sugestão de conteúdos. 

  

Pode-se observar que a maioria dos professores 

tem noções básicas de informática, sendo um total 

de 95,2% dos entrevistados, e 90% utilizam 

computadores como recursos didáticos, mas 

podemos observar que 85,7% desses professores 

não utilizam softwares educativos no ensino de 

matemática. Notamos que grande parte desses 

professores acredita na contribuição da informática 

como recurso didático no ensino e aprendizado de 

seus alunos e que gostariam de utilizar softwares 

educativos no ensino de matemática sendo um total 

de 95,2%. Dos professores entrevistados, 90% 

gostariam de fazer cursos de capacitações sobre o 

uso de recursos computacionais no ensino de 

matemática como aperfeiçoamento profissional, 

visando a melhoria no processo de ensino e 

aprendizado de seus alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essas informações obtidas com a 

entrevista, percebemos que grandes partes dos 

professores entrevistados gostariam de se 

aperfeiçoar, buscando novos recursos didáticos 

para inovar o ensino de matemática na sala de aula, 

visando contribuir de maneira significativa com o 

aprendizado de seus alunos na prática pedagógica. 

É importante que seja oferecido possibilidades para 

que estes professores possam se atualizar e 

aperfeiçoar diante de tal recurso. 

Para que seja possível inovar com alternativas 

que tornem as aulas mais atrativas, despertando o 

interesse de aprender de seus alunos, explorando 

novos caminhos de aprendizagem e deixando a 

zona de conforto, buscando novos métodos para 

inovar o ensino de determinados conteúdos onde 

utilizando recursos computacionais seria mais 

simples para o entendimento do aluno, por ser uma 

ferramenta atrativa e que o mesmo tem acesso 

utilizando com diversos recursos. 
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INTRODUÇÃO 

O termo alfabetização, em geral ligado ao 

domínio da leitura e escrita em língua materna, 

vem sendo empregado na literatura também dentro 

do contexto de construção dos conceitos básicos da 

Matemática. Segundo Souza (2010, p. 2) o 

processo de alfabetização matemática, ou 

letramento matemático, é tido como “a ação inicial 

de ler e escrever matemática, ou seja, de 

compreender e interpretar seus conteúdos básicos, 

bem como saber expressar-se através de sua 

linguagem específica”. 

Partindo-se do pressuposto que o ensino da 

matemática nas séries iniciais deve introduzir os 

primeiros conhecimentos básicos matemáticos que 

serão suporte para futuros aprendizados, Souza 

(2010, p. 3) afirma que “quando o aluno não 

consegue a fundamentação matemática nas séries 

iniciais, dificilmente conseguirá avançar como 

deveria para as demais séries e consequentemente 

para os conteúdos mais complexos”. Assim, a 

qualidade das experiências em matemática no 

início da escolarização deve ser um fator que os 

educadores e pedagogos devem levar em 

consideração para o sucesso dos alunos.  

Porém a tarefa de alfabetizar matematicamente 

não é fácil e tem sido um tema de reflexões por 

parte dos pesquisadores nesta área ao longo dos 

últimos anos, como em Fonseca (2009), Souza 

(2010) e Grando (2012), o que nos faz propor a 

reflexão acerca da seguinte questão norteadora do 

projeto: os alunos concluintes dos anos iniciais do 

ensino fundamental, de fato são letrados 

matematicamente? Ou, analisando a questão do 

ponto de vista local, os alunos concluintes dos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede escolar de 

São João Evangelista são alfabetizados 

matematicamente?  

A rede escolar da cidade de São João 

Evangelista conta, atualmente, com 8 escolas que 

fazem o atendimento aos alunos dos anos iniciais 

                                                           
1  http://portal.inep.gov.br 

do ensino fundamental, sendo 5 municipais e 3 

estaduais. O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB no ano de 2013 foi de 5,7, 

abaixo do índice estadual de 6,1, segundo dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP através de 

seu portal. 1 

Ao compararmos os índices de proficiência em 

Matemática dos concluintes dos anos iniciais do 

ensino fundamental da cidade de São João 

Evangelista com os resultados do estado de Minas 

Gerais, medidos através da Prova Brasil de 2013, é 

perceptível a disparidade. A proficiência média dos 

alunos evangelistanos é de 208,2, ao passo que, o 

resultado dos mineiros, em geral, é de 231,13. Em 

termos percentuais, os dados indicam que apenas 

45% dos alunos do quinto ano de 2013 da cidade 

de São João Evangelista concluíram essa etapa 

inicial de ensino com desempenho considerado 

adequado para faixa etária. 

Tendo menos da metade dos alunos obtido 

índices considerados satisfatórios, colocamos mais 

uma questão a ser discutida: quais as causas desse 

baixo índice da alfabetização matemática? Para 

discutir essa questão, devemos levar em 

consideração os desafios e dificuldades que os 

professores têm enfrentado para exercer seu papel 

em sala de aula. 

Nos últimos anos intensaram-se as discussões 

sobre a formação de professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental no Brasil. Tais discussões 

vêm fomentando reflexões sobre as lacunas 

existentes na formação inicial dos próprios 

profissionais relativas ao ensino da matemática, 

fato que implica na acentuação das dificuldades 

inerentes às práticas pedagógicas em sala de aula.  

Carvalho (2007) ressalta que nos cursos de 

Pedagogia não há preocupação em construir 

conceitos matemáticos.  São ensinados aos futuros 

professores somente técnicas e procedimentos ou 

são incentivados a fazerem uso de materiais 

didáticos como auxilio em seu ensino, cabendo ao 
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aluno reproduzir mecanicamente o que lhes foi 

ensinado. Tais práticas geram como consequência 

para os estudantes de pedagogia um mero 

treinamento de como conduzir uma aula, mas não 

como planejar, refletir, adaptar e construir uma 

aula. 

Outro fator desencadeador dos maus resultados 

a ser considerado é o abandono do ensino da 

matemática por parte de muitos professores das 

series iniciais devido a experiências traumáticas em 

sua trajetória educacional ou até mesmo em sua 

formação profissional. É possível perceber certa 

rejeição à matemática, acarretando a priorização de 

ensinar outras áreas e, consequentemente, 

transferindo traumas aos alunos que serão 

carregados durante toda sua vida escolar. Cabe ao 

educador a função de motivar os educandos no 

ensino e aprendizagem da disciplina de 

Matemática, pois, conforme Bruner (1972, p. 85) 

“alguém que não veja nada de belo ou eficaz na 

Matemática será incapaz de despertar nos outros o 

sentimento de entusiasmo inerente ao assunto".  

Assim, entende-se que as experiências do educador 

influenciam diretamente em sua prática docente. 

Mediante o exposto, colocamos como hipótese 

de investigação que a causa do fracasso da 

alfabetização não está somente ligada a 

metodologia utilizada pelo professor em sala de 

aula, mas também, ou em decorrência disso, em 

falhas na formação inicial que impossibilitam a 

esse professor buscar estratégias de ensino voltados 

a se adequar às necessidades e a realidade dos 

alunos.  

O objetivo principal desse trabalho é realizar 

um levantamento das possíveis causas do fracasso 

no processo de alfabetização a partir das 

experiências dos professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental da cidade de São João 

Evangelista – MG.   

Para cumprir com a proposta do objetivo geral 

desta pesquisa pretende-se:  

 Coletar e analisar dados acerca de todos os 

professores dos anos iniciais no que diz respeito 

a sua formação e atuação nessa etapa de ensino. 

 Valorizar o diálogo e ressaltar a importância do 

papel do professor das series iniciais no 

processo da alfabetização matemática;  

 Analisar as práticas pedagógicas dos 

professores em sala de aula;  

 Propor a criação de uma comunidade 

investigativa na qual os professores serão 

atendidos em suas demandas e construam uma 

ação de formação continuada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente projeto versa sobre pesquisa 

descritiva com cunho primordialmente qualitativo, 

mas que fará uso de métodos quantitativos em sua 

parte inicial. Em relação aos procedimentos 

técnicos a pesquisa caracteriza-se como pesquisa-

ação, que busca conciliar pesquisa à prática, isto é, 

desenvolver o conhecimento e a compreensão 

como parte da prática, uma vez que os indivíduos 

estudados modificarão parâmetros a serem 

determinados posteriormente para construir 

conjuntamente com os pesquisadores o produto 

final a ser apresentado dentre os resultados. 

Este projeto terá etapas com diferentes 

abordagens metodológicas, sendo empregada na 

fase inicial a pesquisa bibliográfica e na fase 

intermediaria a pesquisa de campo, sendo que estas 

darão suporte à fase final do projeto que abrirá 

caminhos para a elaboração de uma proposta de 

ação de formação continuada para os professores 

em questão. 

Inicialmente a pesquisa será bibliográfica 

seguida de pesquisa de campo a ser desenvolvida 

em escolas do espaço urbano e rural de São João 

Evangelista-MG, com a participação dos 

professores responsáveis pelo ensino nos anos 

iniciais do ensino fundamental de todas as escolas. 

A coleta de dados se dará em dois momentos. 

No primeiro momento, através de questionário a 

ser aplicado sobre toda população de indivíduos do 

espaço amostral, com intuito de realizar análise 

quantitativa que subsidiará o segundo momento da 

coleta de dados. Esta, por sua vez, será composta 

por entrevistas semiestruturadas com alguns dos 

professores envolvidos no primeiro momento serão 

selecionados através de amostra aleatória 

estratificada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa encontra-se em fase intermediária, 

já realizadas leituras e discussões dos materiais 

bibliográficos e elaborado o questionário da 

pesquisa. 

A análise da bibliografia inicial focou na 

conceituação que a literatura faz dos termos 

“letramento” e “letramento matemático”, que é 

fundamental para a construção da pesquisa. 

A palavra letramento é recém-chegada ao 

vocábulo da educação e das Ciências Linguísticas. 

O termo surgiu no contexto das grandes 

transformações culturais, sociais, políticas, 

econômicas e tecnológicas, ampliando o sentido do 

que tradicionalmente se conhecia por alfabetização 

(SOARES, 2006). Assim o termo letramento surgiu 
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para aprofundar o conceito de Alfabetização que, 

até então, preocupava-se apenas com a codificação 

e decodificação da leitura e da escrita. 

Com o surgimento desse novo termo, existe 

uma grande necessidade de discussões e reflexões 

em torno do letramento e suas implicações em sala 

de aula. Atualmente tais discussões têm sido mais 

intensificadas devido às exigências da sociedade 

grafocêntrica e tecnológica, pois ser alfabetizado, 

isto é, saber ler e escrever, não está atendendo as 

novas demandas sociais.   

Para iniciar a discussão acerca da noção de 

letramento, nos referimos a Goulart (2001), Soares 

(2002) e Soares (2006) que apontam conceitos 

amplos sobre o ensino e aprendizagem da língua 

materna na escola básica. Acreditamos que os 

estudos destas autoras se aproximam do nosso 

propósito, ambas apresentam uma grande conexão 

em suas abordagens com a educação matemática.  

Magda Soares define que a alfabetização é um 

processo dentro do letramento. Este último, de 

acordo com a autora, constitui-se em fenômeno 

linguístico no qual as pessoas fazem uso da leitura 

e escrita nas práticas sociais. O letramento resulta, 

pois: “[...] estado ou condição que adquire um 

grupo social ou indivíduo como consequência de 

ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 2006, 

p.18).  

Habitualmente, o conceito de letramento 

sempre ficou conexo ao domínio das habilidades de 

leitura e escrita aprendidas por indivíduos na 

escola. Recentemente passou a ser concebido como 

um conjunto de práticas sociais. Então todo 

indivíduo que nasce e cresce numa sociedade 

letrada, independentemente de saber ler, é letrado. 

Na concepção apresentada anteriormente, 

letramento se diferencia de analfabetismo, e se 

aproxima do termo alfabetismo, uma vez que os 

termos letramento e alfabetismo remetem-se ao 

estado ou característica da pessoa que não se 

encontra na condição de analfabeto. 

Para Goulart (2001, p. 7) “em termos mais 

gerais, o letramento está relacionado ao conjunto 

de práticas sociais orais e escritas de linguagem de 

uma sociedade, e também (...) à construção da 

autoria”. 

A autora ressalta que o letramento pode ocorrer 

em diversos momentos da vida do sujeito, 

independentemente do contexto que surge. Com 

isso, fica evidente que o letramento ultrapassa o 

campo escolar, para a vida, ou seja, relações sociais 

do sujeito com o mundo simultaneamente. 

Mediante as reflexões das autoras, as práticas de 

leitura e escrita estão em diferentes contextos e 

exercem diferentes funções. Além da escola, há 

outras agências de letramento, como a família, a 

igreja, a rua, o lugar de trabalho, dentre outras.  

Em relação à elaboração do questionário, este 

foi concebido com base no questionário do 

professor do SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica) de 2013. O Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) é composto por um 

conjunto de avaliações externas em larga escala. 

“Seu objetivo é realizar um diagnóstico do sistema 

educacional brasileiro e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, 

fornecendo um indicativo sobre a qualidade do 

ensino que é ofertado” (BRASIL, 2016). Sendo 

assim, existe uma consonância entre a finalidade da 

pesquisa e o SAEB, justificando assim a escolha 

desse instrumento como base para produção do 

questionário da pesquisa. A escolha dessa 

metodologia de construção do questionário e 

levantamento de dados permitirá a comparação 

com o Educacenso nacional, subsidiando com mais 

qualidade as próximas etapas deste estudo. 

O questionário será aplicado durante os meses 

de setembro e outubro para todos os professores 

dos anos iniciais das escolas de São João 

Evangelista, que assim aceitarem. Este levantará 

dados socioeconômicos, da formação inicial e 

formação continuada dos indivíduos.  

Após aplicação, tabulação e análise de dados 

serão elaborados temas para as entrevistas 

semiestruturadas. 

A aplicação do questionário e posterior 

entrevista já estão autorizadas pelos órgãos 

competentes, a saber, Secretaria Municipal de 

Educação de São João Evangelista e 

Superintendência Regional de Ensino de 

Guanhães. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as etapas até o momento planejadas 

foram executadas, conforme plano de trabalho do 

bolsista do projeto. Nesse processo foi possível 

aproximar o horizonte final e relacionar os 

resultados parciais apresentados com os objetivos 

geral e específicos gerando elementos para dar 

continuidade à pesquisa. 

Da análise inicial dos resultados podemos 

afirmar que esse estudo possui significativa 

relevância local, na medida em que possibilitará o 

diagnóstico e a análise das possíveis causas do 

insucesso da alfabetização, servirá como 

instrumento auxiliar na identificação e 

compreensão das possibilidades de contornar essa 

situação com a adoção de novas ações pedagógicas 

e servirá de fonte para elaboração de uma ação de 

formação continuada a ser oferecida a Secretaria 
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Municipal de Educação para todos os professores 

da etapa de ensino em questão, visando uma 

educação mais qualificada. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Unesco (Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) 

Minas Gerais é o estado que mais concentra bens 

declarados Patrimônio da Humanidade. Sua 

diversidade é uma das maiores riquezas do país. O 

estado possui 853 municípios, com infinidades de 

patrimônios culturais, muitas vezes desconhecidas 

por moradores de outros estados, cidades, ou até 

mesmo do local. Diante disso, torna-se importante 

o estudo e a preservação desses patrimônios 

culturais do município e sua região. 

A partir de Pesquisas do GEHRD – Grupo de 

Estudos em História Regional e desenvolvimento, 

foi possível perceber e começar a estudar a história 

de São João Evangelista, seus principais 

patrimônios e bens culturais, analisando o sentido 

público, comunitário, e de identificação coletiva e 

alargada, de forma a não deixar que sua história 

local se perca com o passar dos anos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas revisões bibliográfica de 

livros escritos por habitantes da cidade, como 

Oswaldo Pimenta, que tanto contribuiu para a 

fundação da Escola Agrícola, hoje Instituto Federal 

de Monas Gerais, João de Sena, Lucia de Sena e 

Ismar Dias e catalogação de patrimônios materiais 

e imateriais da cidade, além de algumas entrevistas, 

com a ajuda da Prefeitura e habitantes mais antigos 

da cidade para conclusão do projeto então 

aprovado pelo CNPQ – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

obtendo várias informações sobre a construção e o 

desenvolvimento da cidade até os dia atuais. 

Ainda, ao desenvolver do projeto, será realizado 

entrevistas semiestruturadas com pessoas mais 

antigas na cidade e famílias tradicionais do local, 

em busca de resgatar as histórias perdidas e 

registrá-las, para que assim sua memória perpetue 

ao longo dos anos. 

Será apresentado, os dados então obtidos até o 

momento, juntamente com fotografias e quadros, e 

a apresentação da história de cada local, objeto, 

pessoa etc. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir desses estudos foi possível registrar e 

catalogar uma grande parte da história da cidade, 

que poderá servir de base para estudos, agora 

cobrados e já entrando na grade de capacitação dos 

professores na história local, fazendo parte do 

conteúdo programado de primeira a quarta série 

(ensino fundamental). ajudar a incentivar o 

turismo, podendo ser um novo meio de economia 

para a cidade, que conta com índices baixos de 

desenvolvimento, e sendo considerada uma região 

carente. E também a disseminação da história local, 

ajudando assim, na sua preservação, e em futuros 

mecanismos tecnológico para protegê-la da ação do 

tempo. 

Assim sendo, mostraremos todos os bens 

catalogados, os levantamentos das manifestações 

culturais, e as histórias resgatadas. 

 

 
Figura 1. Grande e famoso prédio existente na rua 

Senador Kubichek, e influenciado pelo juiz de paz 

Cornélio Jose Pimenta. Possuía uma arquitetura 

que fugia o padrões da época. O prédio era o marco 

da cidade, mas foi destruído por um incêndio 

criminoso em 1891. 
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Tabela 1. Fichamento de Patrimônios Históricos 
Ficha: 00009 
Imóvel: Instituto Federal 

de Minas Gerais 

/Escola 

Agrotécnica 

Federal 

Endereço: 

 
Avenida Primeiro 

de Junho / BR 

120 
Dono: Estado Federal 
Quem foi o primeiro proprietário: Estado 
Estado de conservação: 

 
Patrimônio 

Inventariado –  

Conservado 
Histórico:  

 

 

Com a intenção 

de abrir uma 

escola  

Arte e ofícios, 

surgiu o Instituto 

Federal de Minas 

Gerais, em 1951, 

 com a Escola 

Agrotécnica 

Federal, 

recebendo 

também mais 

tarde o curso de 

Economia 

Domética. 

Ficha: 00011 
Imóvel: Antiga Usina 

Hidrelétrica 
Endereço: 

 
Margem 

esquerda da  

estrada vicinal 

que segue 

 do distrito sede 

para o distrito de 

Nelson de Sena 
Dono: Prefeitura 

Municipal de São 

 João Evangelista 
Quem foi o primeiro proprietário: 

 
Prefeitura 

Municipal de São 

 João Evangelista 
Estado de conservação: 

 
Patrimônio 

inventariado –  

Conservado 
Histórico:  

 

Em 1920 foi feito 

uma  campanha 

para a  

construção de 

uma Usina 

Hidrelétrica para  

aproveitamento 

da cachoeira de 

São Nicolau 

Grande, onde foi 

possível a  

instalação de 

iluminação 

 publica. 

 

 

 

Ficha: 00002 
Imóvel: Escola Estadual 

Monsenhor 

Pinheiro 

Endereço: 

 

Praça Coronel 

Cornelio Pimenta 

esq. c/ Rua 

Antônio Borges 

do Amaral 

Dono: Estado 

Quem foi o primeiro proprietário: Estado 

Estado de conservação: 

 

Patrimônio 

tombado e 

conservado do 

início do século 

XX 

Histórico:  

 
 

Construída em 

1908, com 

incentivo do 

Padre Antônio 

Pinheiro 

Brandão, a 

primeira escola 

da cidade foi 

inaugurada em 

1927. 

*tabela onde estão catalogado todos os patrimônios locais, e 
construções e memórias que são importantes para seus habitantes, 

contendo o endereço, ou de localização ou de obtenção da informação, 

o dono e o primeiro proprietário (caso seja um imóvel ou objeto), o 
estado de conservação e a história ou memória. Há também fotografias 

juntamente com as informações. 

CONCLUSÕES 

A partir de todo o referencial estudado pode-se 

concluir que o patrimônio cultural é de extrema 

importância e deve ser estudado, valorizado e 

preservado para que a situação atual e até mesmo 

os costumes o valore locais possam ser entendidos. 

Torna-se também importante para o ensino da 

história no ensino fundamental, que tem como base 

a difusão da história local, além de despertar 

interesses e poder incentivar o turismo local. 

Outro fator que não pode deixar se ser citado é 

a importância do Instituto Federal de Minas Gerais, 

na história e desenvolvimento da cidade, que 

obteve grandes avanço dede a luta para sua 

implantação até os dias atuais, sendo importante a 

integração entre instituição e cidade. 
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INTRODUÇÃO 

O queijo Minas originou-se das fabricações 

caseiras no Estado de Minas Gerais.  Atualmente o 

queijo Minas artesanal é considerado o mais antigo 

e tradicional queijo brasileiro e um dos queijos 

mais produzidos comercialmente (MACHADO, et 

al., 2004; PIRES, 2013). Segundo Nigri et al., 

(2011), os métodos de fabricação do queijo Minas 

são singulares por possuírem bases artesanais e por 

fazerem parte da história do Estado de Minas 

Gerais. Considera-se por queijo Minas artesanal, 

aquele produzido por processo tradicional e 

cultural nas diversas regiões do Estado, 

especialmente, nas de Serro, Alto Paranaíba, Serra 

da Canastra e Araxá, com características 

tipológicas que deram origem a variedades do 

produto, reconhecidas com grande prestígio 

(PIRES, 2013). 

De acordo com Saraiva et al., (2012), o 

principal motivo de se estudar o queijo Minas 

artesanal se reflete em seu peculiar modo de 

fabricação, apresentando elevada importância 

social, econômica e cultural para uma região. No 

entanto, vários estudos têm sido realizados no 

intuito de melhorar a qualidade do queijo artesanal, 

porém, ainda carece de pesquisas com relação aos 

possíveis impactos ambientais que envolvem esse 

tipo de atividade. Portanto, o estudo dessa 

atividade tão tradicional e marcante para a cultura 

e identidade do Estado de Minas Gerais, voltada 

para as questões ambientais se faz essencial neste 

momento, quando se busca alternativas que 

possibilitem redução da contaminação ambiental e 

melhor qualidade de vida. É importante conhecer e 

melhorar o manejo de resíduos, buscando o não 

comprometimento ambiental e a melhoria das 

condições de vida da população do entorno, sem 

comprometer, ainda, as características próprias de 

identidade e qualidade do queijo Minas artesanal 

(MARTINS et al., 2008). 

Nessa perspectiva, a produção de queijo 

artesanal do Serro, “expressão de tradição e 

cultura, as quais transcendem a base de produção e 

o próprio Estado” (EMATER-MG, 2004), 

exemplifica a necessidade de relacionar a riqueza 

cultural da tradição envolvida no processo, com os 

possíveis impactos ambientais gerados com ele. O 

queijo Minas artesanal, tem no chamado Queijo do 

Serro, sua expressão mais autêntica e célebre com 

mais de duzentos anos de história. No entanto, a 

preocupação com questões ambientais em nosso 

país, de forma geral, é algo que passa 

progressivamente e bem mais recentemente a fazer 

parte do cotidiano das pessoas, observando-se 

também a falta de informação e, muitas vezes, 

percepção e interesse das pessoas para com 

assuntos ambientais. 

O objetivo do presente trabalho foi, mediante a 

falta de pesquisas relacionadas às questões 

ambientais referentes ao tema, identificar a 

percepção dos produtores quanto aos aspectos 

ambientais associados à atividade e possíveis 

impactos ambientais que essa atividade poderá 

causar no ambiente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização desse projeto, foram 

selecionadas 08 (oito) propriedades rurais da 

microrregião do Serro produtoras de queijo 

artesanal localizadas nos municípios de Alvorada 

de Minas, Santo Antônio do Itambé e Serro, 

devidamente cadastradas como produtoras rurais 

de queijo Minas artesanal no Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA). Houve aplicação de um 

questionário quali-quantitativo, estruturado para 

levantamento de informações gerais quanto à 

percepção dos produtores rurais do queijo Minas 

artesanal relacionado aos aspectos ambientais 

envolvidos na atividade. 

Os questionários foram aplicados in loco pelo 

pesquisador na presença do técnico local da 

EMATER. Os dados obtidos foram analisados 

quali-quantitativamente por meio da estatística 

descritiva por se tratar de uma amostra pequena 

utilizando-se como tratamento dos dados, gráficos 

de porcentagem e frequências absolutas em relação 

ao número de sujeitos. Durante a aplicação dos 
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questionários houve uma pequena entrevista feita 

aos participantes enquanto os mesmos respondiam-

no. Esses relatos também foram considerados para 

a análise e discussão dos resultados obtidos pela 

pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com a aplicação do 

questionário estruturado para a realização da 

presente pesquisa indicam que 75% dos produtores 

de queijo Minas artesanal da região do Serro, 

analisados neste experimento, são do sexo 

masculino, entre 49 e 61 anos (62%), onde 38% 

iniciaram essa atividade entre 20 e 40 anos, 37% 

entre 10 e 20 anos e 25% acima de 40 anos.  A faixa 

etária dos produtores é uma preocupação constante, 

uma vez que o modo peculiar de produção dos 

queijos artesanais da região do Serro é passado de 

geração em geração, usado como forma de manter 

a tradição e cultura desta região que possui mais de 

200 anos de história. A continuidade dessa 

atividade, portanto, depende dos jovens. 

A média diária de leite retirada nas 

propriedades, de acordo com relatos da maioria dos 

entrevistados durante a aplicação dos questionários 

varia de 150 a 1.000 litros/dia nas unidades de 

fabricação, sendo a produção média de queijos/dia 

acima de 60 Kg/dia (38%), entre 40 e 60 Kg/dia 

(37%) e entre 20 e 40 Kg/dia (25%).  Portanto, 

segundo Santos et al., (2015), para se produzir 1 Kg 

de queijo, de forma artesanal, os produtores 

utilizam entre 8 e 12 litros de leite, o que representa 

uma média de 10 litros por quilo de queijo. Além 

da produção de queijos, parte do leite retirado nas 

propriedades é utilizada para consumo nas 

residências. Ainda com base na quantidade diária 

leiteira, pautando-se na Deliberação Normativa do 

COPAM de 2004, pode-se inferir à documentação 

necessária para amparo legal das atividades das 

queijarias artesanais. Assim, quando a produção de 

leite estiver abaixo de 500 litros por dia, que é o 

caso da maioria das propriedades que produzem o 

queijo artesanal na microrregião do Serro, o 

licenciamento é simples, sendo necessária apenas 

uma Declaração de Não Passível de Licenciamento 

(DNPL), os documentos necessários são apenas os 

pessoais do proprietário e algumas informações da 

fazenda como nome do imóvel. Produções acima 

de 500 litros e menores que 15000 litros diários, 

caso de algumas propriedades maiores da região, se 

faz necessário uma Autorização Ambiental de 

Funcionamento (AAF) e consultoria de 

profissional habilitado. Em produções acima de 

15000 litros diários, a legislação exige o Plano de 

Controle Ambiental (PCA) com Relatório de 

Controle Ambiental (RCA) das suas atividades. 

Por fim, em produções que demandem uma 

produção leiteira acima de 80 000 litros diários 

necessita-se do Estudo de Impacto Ambiental, bem 

como do Relatório de Impacto ambiental - EIA-

RIMA. 

Dos produtores entrevistados, 75% queimam os 

resíduos sólidos gerados nas queijarias como as 

embalagens químicas de coalho, embalagens de 

medicamentos utilizados no gado, embalagens 

plásticas, de papelão, etc., sendo que apenas 25% 

destinam esses resíduos à coleta convencional da 

zona urbana. Portanto, a queima de resíduos 

sólidos parece ser uma prática bastante corriqueira. 

Quanto ao destino das embalagens de alimentação 

do gado (ração), além da queima, 63% 

reaproveitam-nas no armazenamento de “esterco 

bovino” para utilização na propriedade ou para 

comercialização. 

A nascente é a fonte de água de 63% das 

propriedades pesquisadas seguida pelos poços 

subterrâneos (37%). O tratamento realizado, 

quando feito, é à base de cloro e filtração (87%). 

Os valores estimados quanto à quantidade de água 

utilizada, em média, na produção do queijo 

artesanal, em L/dia, variam bastante, como mostra 

o Gráfico 1. 

 

 
Fonte: Produtores rurais de queijo artesanal da microrregião do Serro 

 

É importante ressaltar, que esses valores são 

estimativas fornecidas pelos próprios produtores, 

necessitando, portanto, de observação e 

comprovação. 

Todo o efluente líquido – soro, gerado no 

processo de produção do queijo artesanal, é 

utilizado para alimentação dos animais da 

propriedade. Segundo Santos et al., (2015), é de 

suma importância verificar que dentre os possíveis 

efluentes gerados em uma queijaria artesanal, o 

25%

25%
37%

13%

Gráfico 1 - Quantidade diária de 

água utilizada, em média, na 

produção do queijo artesanal (L/dia)

Menos de 500
litros/dia

Entre 500 e
1000 litros/dia

Entre 1000 e
2000 litros/dia

Acima de 2000
litros/dia
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soro é o de maior relevância, tanto pelo seu volume 

produzido, quanto por suas próprias características 

como matéria-prima de qualidade, possível de 

reutilização, quanto pelo seu enorme poder 

poluente. Complementando esse pensamento, 

Santos et al., (2015) apud Batista et al., (2013), 

afirmam que a utilização do soro de queijo como 

matéria prima para a produção de outros produtos, 

como a fabricação de doce de leite, por exemplo, é 

uma excelente alternativa, pelo fato do mesmo 

possuir muitas qualidades nutricionais e de ser rico 

em proteínas. 

No que se refere à utilização de práticas de 

conservação da água nas propriedades, também 

todos os entrevistados disseram adotar práticas de 

conservação adequadas da água, como cercamento 

de nascentes, plantio de árvores em Área de 

Preservação Permanente (APP), dentre outros. 

Porém, é importante mencionar que 62% dos 

entrevistados lançam o efluente gerado pela 

limpeza das instalações no curso d’água in natura 

e 25% já o utilizam na irrigação de pastagem. No 

entanto, segundo Saraiva et al., (2012), a utilização 

desses efluentes como fertilizante é possível, 

porém, no tempo e nas medidas certas, pois, o 

excesso no solo pode gerar impacto ambiental e 

contribuir para a contaminação dos cursos d’água, 

bem como do lençol freático. 

Quanto à utilização de boas práticas para a 

conservação do solo, como plantio em curva de 

nível, bacia de captação de enxurrada, terraço, etc., 

observa-se no Gráfico 2 a inobservância da maioria 

dos produtores quanto a esse aspecto. Isso se torna 

um problema para a região pesquisada, uma vez 

que a conservação dos solos está diretamente 

ligada à conservação dos recursos hídricos. 

 

 
Fonte: Produtores rurais de queijo artesanal da microrregião do Serro 

 

Quanto aos aspectos ambientais que envolvem 

o manejo do gado, segundo relato dos 

entrevistados, a utilização mais comum para a 

alimentação das vacas é a braquiária, seguida da 

silagem e do sal mineral, proteinado ou não. Todos 

os entrevistados disseram destinar o leite de 

animais em tratamento de doenças, como a mastite, 

por exemplo, com a utilização de medicamentos, 

para a alimentação de animais da própria 

propriedade, bem como 100% dos entrevistados 

relataram que a destinação do “esterco bovino” é a 

adubação orgânica na própria propriedade. Porém, 

quanto à destinação final dos animais que morrem 

na propriedade, 50% relataram não ser feito nada, 

apenas o animal é deixado em local afastado da 

residência para servir de “alimento às aves 

carniceiras”; 12% queimam e 38% enterram. Essa 

situação assim ocorre, segundo relato dos próprios 

produtores, devido à falta de maquinário necessário 

para abertura de covas para o descarte do animal. 

Com relação ao conhecimento dos produtores 

rurais de queijo artesanal quanto à legislação 

ambiental vigente ao qual o processo produtivo de 

queijo artesanal se enquadra, bem como ao seu 

porte e potencial poluidor de acordo com a 

Deliberação Normativa nº 74/2004, 88% dos 

entrevistados não possuem nenhum conhecimento 

sobre tal assunto e 12% possuem conhecimento 

parcial. Também 88% dos entrevistados não 

possuem conhecimento quanto à documentação 

necessária para amparo legal de suas atividades. 

Em contrapartida, todos os produtores 

entrevistados afirmaram possuir Área de 

Preservação Permanente (APP) em suas 

propriedades, sendo que 62% possuem essas áreas 

preservadas, 13% parcialmente preservada e 25% 

não preservadas. Quanto à existência de Reserva 

Legal, 87% dos entrevistados disseram as 

possuírem em suas propriedades, mas não foi 

considerado nesse estudo se esta se encontra 

averbada ou não. 

Todos os entrevistados também relataram não 

possuir Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ou 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) referente à regularização de APP, Reserva 

Legal ou área de uso restrito, bem como Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no 

interior dos imóveis rurais. 

Por fim, quanto a realização de 

curso/capacitação relacionados à Educação 

Ambiental, segue os dados no Gráfico 3: 

12%

88%

Gráfico 2 - Utilização de boas práticas 

de conservação do solo na 

propriedade

Utiliza

Não utiliza
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Fonte: Produtores rurais de queijo artesanal da microrregião do Serro 

 

Todos os entrevistados que afirmaram a 

participação em algum curso relacionado à 

Educação Ambiental declararam que estes foram 

ministrados pela EMATER-MG. 

 Com base nesses dados, mesmo os 

produtores não possuindo grande conhecimento 

sobre a legislação ambiental que envolvam suas 

atividades, fica evidente um a crescente 

preocupação dos produtores em saber e preservar 

APP’s principalmente as áreas de nascentes, bem 

como a existência dos outros fatores relacionados a 

questão ambiental em sua propriedade como as 

Reservas Legais, os Termos de Ajuste de Conduta 

(TAC), dentre outros. Tal fator é percebido pelo 

questionário aplicado, tendo relação provável ao 

grau de escolaridade dos produtores entrevistados 

que, em sua maioria possuem nível médio (37%), 

sendo que 25% apresentam ter nível fundamental, 

25% nível superior e 13% especialização. Tais 

fatores também podem ser evidenciados com a 

aplicação dos questionários com a importância da 

EMATER-MG para os produtores como fonte de 

informação e recursos. 

 

CONCLUSÕES 

A execução desse projeto evidencia a 

necessidade de uma maior interação entre 

instituições de pesquisa e pequenos produtores 

artesanais, que são sedentos de informação. Além 

disso, mostra a necessidade de levar informações, 

orientações e alternativas com relação ao manejo 

dos resíduos sólidos e líquidos, redução de 

consumo de água, reciclagem e/ou reuso, 

conservação dos solos, bem como ao conhecimento 

da legislação ambiental vigente considerando o 

meio ambiente como parte integrante de suas 

atividades. 

Dessa forma, uma mudança de comportamento 

pautada também em uma maior conscientização 

ambiental por parte dos produtores artesanais 

fornecerá uma melhoria da qualidade da produção 

do queijo Minas artesanal em todos os aspectos 

envolvidos em sua produção. 

AGRADECIMENTOS 

Ao Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG 

campus São João Evangelista, EMATER-MG e aos 

produtores rurais de queijo Minas artesanal da 

microrregião do Serro, pelo suporte dado ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

REFERÊNCIAS 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS –

EMATER-MG. Caracterização da microrregião do 

Serro como produtora do queijo Minas artesanal. 
Belo Horizonte, 2004 . 13 p. Disponível em: 

<http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/QU

EIJO_HISTORICO/dossi%C3%AA%20do%20serro%

20def2.pdf>. Acesso em: 21 de abr. 2015. 

MACHADO, Eduardo C. et al., Características físico-

químicas e sensoriais do queijo minas artesanal 

produzido na região do Serro, Minas Gerais. Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, v. 24, n. 4, p. 516-521, 2004. 

Disponível em: 

;<http://www.scielo.br/pdf/cta/v24n4/a06v24n4.pdf>. 

Acesso: 10 de mai. 2015. 

MARTINS, J.M. et al., Perfil das unidades produtoras e 

diagnóstico das boas práticas de fabricação de queijos 

Minas artesanais da região do Serro, MG. In: 

CONGRESSO NACIONAL DE LATICÍNIOS, 25., 

2008, Juiz de Fora. Anais eletrônicos… Juiz de Fora: 

EPAMIG, 2008. 1CD-ROM. 

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa n.º 

74, de 09 de setembro de 2004.  

NIGRI, Elbert M. et al., Avaliando impactos 

ambientais a partir de acv comparadas de processos 

industriais e artesanais: o caso do queijo minas. 

XXXI ENCONTRO NACIONAL DE 

ENGENHARIA DE PRODUCAO Inovação 

Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafio da 

Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil 

no Cenário Econômico Mundial Belo Horizonte, 

MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. Disponível 

em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2011_tn_s

to_143_903_18760.pdf>. Acesso em: 02 de mai. 2015. 

PIRES, Maria Coeli Simões. Memória e arte do queijo 

do Serro: o saber sobre a mesa. 1ª edição. Editora: 

UFMG. Belo Horizonte, 2013. 

SANTOS, R. M. S. et al., Uma abordagem sobre os 

problemas ambientais gerados pelos resíduos de uma 

queijaria. Revista Brasileira de Agrotecnologia 

(Garanhuns – PE – Brasil) v. 5, n.1, p. 31 – 35, Jan-Dez, 

2015.  

37%

63%

Gráfico 3 - Realização de 

curso/capacitação relacionados à 

Educação ambiental 

Já realizou

Nunca
realizou



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

130 

SARAIVA, Claudety B. et al., Aspectos ambientais da 

produção do Queijo Minas Artesanal. Revista do 

Instituto de Laticínios Cândido Tostes, [S.l.], v. 67, n. 

388, p. 41-47, dez. 2012. ISSN 2238-6416. Disponível 

em: 

<http://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/264

>. Acesso em: 10 mai. 2015. 

doi:http://dx.doi.org/10.5935/2238-6416.20120063. 

 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

131 

RESUMOS EXPANDIDOS 
POSTER 37 

 

PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS PELA APERAM 

BIOENERGIA EM CAPELINHA – MG 
 

Flávia Kênia Pinheiro Alves(1,*), Graziele Wollf  de Almeida Carvalho(2,**) 

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

** Orientadora do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

A questão ambiental é hoje foco de discussão 

em todos os âmbitos da sociedade, pois se trata de 

um tema de suma importância, uma vez que o 

homem depende diretamente dos recursos 

ambientais e estes não são utilizados de forma 

sustentável. Nas últimas décadas, felizmente a 

preocupação com o meio ambiente ganhou grande 

força, e projetos, leis e tratados foram feitos para 

garantir a preservação e conservação do meio 

ambiente (DE AZEVEDO et al.,2014).  

Até o final do século passado a questão 

ambiental era vista como um custo necessário para 

o cumprimento da legislação, e hoje passou a ser 

uma forma de otimizar todo o processo produtivo 

tornando-se assim como uma estratégia 

competitiva das empresas (DOS SANTOS et al., 

2014). 

Sendo a empresa um ente potencialmente 

gerador de impactos ambientais negativos ao meio 

ambiente, torna-se imprescindível que ela possua 

políticas voltadas para a conservação e diminuição 

desses impactos oriundos da atividade empresarial 

desenvolvida nos diversos ramos econômicos 

(MOLIN, 2009). 

Diante do exposto, o objetivo do presente 

trabalho é avaliar os projetos e políticas 

desenvolvidos pela empresa Aperam BioEnergia 

situada na cidade de Capelinha, Minas Gerais, 

voltados para conservação ambiental. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa 

investigativa e de campo, realizada na empresa 

Aperam BioEnergia. A coleta dos dados foi 

realizada por meio de análise documental, 

aplicação de questionários e entrevistas aos 

responsáveis pelo setor ambiental da empresa e 

outros atores envolvidos. No primeiro momento foi 

realizada uma análise dos documentos da empresa, 

observação e entrevista semi-estruturada com a 

funcionária responsável pelo setor ambiental. 

No segundo momento foi aplicado um 

questionário aos funcionários da empresa, com o 

objetivo de colher informações a respeito do 

desenvolvimento de atividades de Educação 

Ambiental com os mesmos. Ao todo 70 

funcionários responderam ao questionário, sendo 

33 que trabalham no escritório regional e 37 que 

trabalham no campo nas Unidades de Produção de 

Carvão. Os questionários foram aplicados via papel 

e pessoalmente pela pesquisadora. 

Os dados obtidos foram analisados conforme as 

variáveis e os critérios estabelecidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Variáveis e critérios de análise das 

práticas de conservação ambiental 

Variáveis Critérios  

Política Ambiental: 

Existência de uma 

política ambiental 

escrita. 

A variável é avaliada 

positivamente quando da 

existência de uma 

política ambiental 

escrita.  

Conservação de 

matérias-primas e 

energia: Existência de 

mecanismos de 

conservação de água e 

energia. 

A variável é avaliada 

positivamente quando da 

existência de algum 

mecanismo de 

conservação de água e 

energia. 

Existência de auditorias 

ambientais internas 

realizadas. 

A variável é avaliada 

positivamente quando da 

realização de pelo menos 

uma auditoria ambiental 

interna por ano.  

Planejamento 

Ambiental: Existência da 

AIA inserida no 

planejamento ambiental  

 

A variável é avaliada 

positivamente quando a 

AIA fizer parte do 

planejamento ambiental 

da empresa. 

Marketing Ambiental: 

Divulgação de 

informações ambientais 

aos consumidores. 

 

A variável é avaliada 

positivamente quando da 

divulgação de 

informações ambientais 

as partes interessadas.  
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Variáveis Critérios  

Existência de uma 

política de 

responsabilidade social 

corporativa. 

 

A variável é avaliada 

positivamente quando 

da existência de uma 

política de 

responsabilidade social 

corporativa. 

Existência de atividades 

de Educação Ambiental 

com funcionários e a 

comunidade local. 

A atividade é avaliada 

positivamente quando da 

existência de alguma 

atividade de educação 

ambiental com os 

funcionários e a 

comunidade local. 
Fonte: Adaptada de Barbosa et.al., 2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variáveis: Política Ambiental, Conservação 

de Matérias-Primas e Energia, existência de 

Auditorias Ambientais Internas, Marketing 

Ambiental, Ecoeficiência, Educação Ambiental 

com a comunidade local e Existência de uma 

Política Social Corporativa foram avaliadas de 

forma positiva, conforme os critérios adotados na 

pesquisa. 

Quanto à existência da Avaliação dos Impactos 

Ambientais (AIA) inserida no Planejamento 

Ambiental, foi avaliada negativamente, pois não 

foi observado nenhum processo formal de 

identificação dos impactos ambientais e nem dos 

efeitos esperados no ambiente. A Empresa não 

possui uma metodologia para avaliação dos 

impactos ambientais causados pela sua atividade. 

Com relação à existência de atividades de 

Educação Ambiental com os funcionários, foi 

aplicado um questionário aos mesmos. E os dados 

revelaram que a Empresa investe em ações de 

Educação Ambiental com seus funcionários. 

Sendo, portanto, portanto, avaliada positivamente. 

No entanto, percebeu-se que a Educação 

Ambiental com os funcionários deve ser 

melhorada, pois alguns funcionários tanto na 

Unidade de Produção de Carvão quanto no 

escritório responderam que há falta de divulgação 

das ações ambientais realizadas pela empresa. 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, pode-se concluir que a 

empresa Aperam BioEnergia possui uma postura 

ambiental bastante sólida. Das práticas de 

conservação ambiental analisadas nesta pesquisa, 

apenas o quesito existência da Avaliação de 

Impactos Ambientais inserida no Planejamento 

Ambiental, foi avaliado de forma negativa. Todos 

os demais itens foram avaliados positivamente, 

demostrando o empemho e a preocupação da 

Empresa com a questão ambiental. 

No entanto, de acordo com os dados obtidos dos 

questionários, percebeu-se que as ações de 

Educação ambiental com os funcionários, pode ser 

melhorada. Abrindo espaço para que os 

funcionários desenvolvam ações ambientais em 

seus setores e melhorando a divulgação das ações 

desenvolvidas pela Empresa. 
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INTRODUÇÃO 

Na área da educação existem diversos sistemas 

que realizam o gerenciamento educacional como 

um todo. Para o IFMG, foi adquirida uma nova 

ferramenta que realiza todo o controle da 

instituição, com diversas funções para os vários 

setores existentes na reitoria e em cada campus. 

Para que o sistema seja utilizado de forma efetiva, 

é necessário que de alguma forma sejam realizados 

treinamentos com os usuários, pois segundo Silva 

(2008) o treinamento pode ser entendido como um 

processo que visa o aperfeiçoamento dos 

funcionários de determinada organização. 

Utilizando-se de suas palavras podemos 

compreender os funcionários como os alunos e a 

organização como o IFMG/SJE.  

Esta importância ainda é notável uma vez que 

atualmente existem diversas ferramentas que 

auxiliam o aprendizado como softwares de gestão 

escolar, sites educacionais, jogos de cunho 

acadêmico, dentre outros.  

O que motiva a realização deste trabalho é criar 

tutoriais para que haja uma utilização correta e 

precisa das funcionalidades do sistema Conecta por 

todos os alunos da instituição além é claro que 

todas as dúvidas referentes ao mesmo sejam 

sanadas. O trabalho foi realizado no Instituto 

Federal de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista e teve duração de 11 meses, sendo 

iniciado em Maio de 2015 e tendo seu término em 

Abril de 2016. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho consiste na 

produção de tutoriais no formato de vídeo visando 

sanar as dúvidas existentes sobre a utilização de um 

sistema de gestão escolar denominado “sistema 

Conecta”, implantado no IFMG/SJE, visando com 

este software dinamizar e propor uma melhor 

gestão dos conteúdos existentes num âmbito 

educacional. 

Os principais passos realizados na execução 

deste trabalho são descritos abaixo de maneira 

concisa. 

 

Passo 1 – Avaliação inicial das dificuldades 

frente ao sistema Conecta; 

Tal atividade foi realizada com o propósito de 

verificar quais eram as principais dúvidas 

existentes entre os discentes que utilizam o sistema 

Conecta. 

 

Passo 2 – Escolha da ferramenta para produzir 

os tutoriais; 

Esta atividade demandou importante atenção, 

pois a escolha do software responsável pela 

confecção dos tutoriais deveria atender alguns pré- 

requisitos indispensáveis.  

O software escolhido para a produção dos 

tutoriais foi o Wink por conseguir realizar a captura 

de tela dividida em frames por segundo, facilitando 

a edição e aproveitamento dessas imagens nos 

vídeos. 

 

 

 
Figura 1. Interface da ferramenta de captura de tela 

Wink. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Passo 3 – Estudo das funcionalidades; 

Este importante processo está envolvido no 

âmbito de pré-produção sendo um estudo detalhado 

acerca de todas as funcionalidades disponibilizadas 

pelo sistema Conecta. Antes de se propor um 

direcionamento no uso do sistema cabe ao 

disseminador de informações conhecer de antemão 

sobre o que ele ministrará. Neste caso, cabe ao 

produtor dos tutoriais entender o sistema sobre o 

qual serão produzidos os vídeos tutoriais.  

 

 
Figura 2. Funcionalidades do sistema Conecta. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Passo 4 – Produção dos tutoriais; 

 

Após todos os processos de pré-produção, 

iniciou-se a confecção dos tutoriais em vídeo que 

caracterizou-se por duas atividades principais: a 

captura de telas e a edição dos vídeos através do 

software Wink.  

 

Passo 5 – Demonstração dos tutoriais base; 

Por último realizou-se a distribuição de tutoriais 

base para que os discentes pudessem avaliá-los e 

exprimir comentários acerca dos mesmos, 

contribuindo para o produto final. 

O organograma a seguir exemplifica de maneira 

simples e objetiva os procedimentos realizados 

durante a execução deste projeto. 

 

Figura 3. Procedimentos realizados na execução 

do projeto. 
Fonte: Dados do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da coleta dos dados realizada com os 

discentes do IFMG/SJE, foi possível chegar às 

seguintes conclusões que serão abordadas a seguir. 

O gráfico 1 apresenta a opinião dos discentes 

após assistirem os tutoriais em vídeo, mostrando o 

percentual relativo ao grau de utilidade que os 

tutoriais em formato de vídeo proporcionaram aos 

usuários. 

 

Gráfico 1. Após assistir aos Tutoriais em Vídeo, 

qual o percentual de utilidade que os mesmos lhe 

proporcionaram? 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 1 é divido em 5 áreas, onde a 

representação de “0% à 20%” indica que os 

tutoriais foram nada úteis e a opção “81% à 100%” 

indica que os tutorias foram extremamente úteis. 

Desta forma, pode-se verificar que 31% dos 

usuários avaliaram positivamente os tutoriais, 

informando que os mesmos foram de grande valia. 

Outros 30% mostraram-se favoráveis aos tutoriais 

classificando os mesmos como “úteis”. Portanto, é 

possível afirmar que 61% dos usuários aprovaram 

os tutoriais na versão base, mostrando que os 

mesmos possuem relevância no ambiente escolar. 

Entretanto, avaliar os tutoriais como úteis não 

significa necessariamente que os mesmos 

atingiram seus objetivos, que neste caso é 

esclarecer as dúvidas relativas à utilização do 

sistema Conecta. Para tal constatação, o gráfico 2 

mostra a avaliação dos usuários acerca dessa 

indagação. O mesmo apresenta de maneira 

percentual se as dúvidas relativas à utilização do 

sistema Conecta foram sanadas. 
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Gráfico 2. Suas dúvidas em relação à utilização do 

Sistema Conecta foram sanadas? 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados do gráfico 2, as 

dúvidas de 84% dos usuários envolvidos na 

pesquisa foram sanadas, mostrando que os tutoriais 

em formato de vídeo foram satisfatórios e 

atingiram seus objetivos. 

CONCLUSÕES 

O resultado obtido com este trabalho foi o 

alcançado, pois a produção dos tutoriais em 

formato de vídeo foram capazes de solucionar, 

resolver e responder as indagações propostas neste 

trabalho. Entretanto, tal conclusão é feita 

analisando-se uma esfera microscópica, ou seja, 

um universo limitado de discentes, contemplando 

as 3ª séries dos cursos técnicos. 

A projeção esperada é que os resultados obtidos 

aqui também sejam reproduzidos em uma escala 

macroscópica, respeitando as solicitações dos 

discentes de todo o Campus do IFMG/SJE. 

A partir desse projeto de pesquisa e das 

observações no Campus do IFMG/SJE, pode-se 

perceber que a cada dia o número de tecnologias 

aumenta gradativamente, acompanhando e até 

mesmo superando a demanda e requerimento por 

novas ferramentas que possam suprir as 

necessidades do dia a dia. Constata-se tal 

proposição através da análise na mudança de 

software de gestão escolar utilizado no Campus. 

Entretanto, a crescente utilização dessas 

tecnologias faz com que seja de extrema 

importância a criação e distribuição de métodos 

que favoreçam e auxiliem na utilização das 

mesmas. Desta forma, salienta-se a importância 

dos tutoriais em vídeos que pretendem atender uma 

demanda de alunos no IFMG/SJE. 

É preciso compreender e verificar que o sistema 

Conecta possui extrema importância e contém um 

potencial de uso inimaginável. Contudo, sem o 

treinamento correto acerca de sua utilização o 

mesmo torna-se ínfimo diante de sua real 

potencialidade. 

AGRADECIMENTOS 

Todos os agradecimentos e méritos deste 

trabalho devem ser direcionados ao meu grande 

orientador Dayler Vinícius que ofereceu todo o 

suporte e atenção durante a realização deste 

projeto. 

Em segundo lugar agradeço a Deus por 

proporcionar tal oportunidade. 

REFERÊNCIAS 

GAGNÉ, R. M. “The Conditions of Learning”. 3rd 

editon. Holt, Rinehart e Winston, 1974. 

MESTRE, L. S. (2010). Matching Up Learning Styles 

with Learning Objects: What's Effective? Journal of 

Library Administration, 50(7-8), 808-829. doi: 

10.1080/01930826.2010.488975. 

MACHADO, A. A Arte do vídeo. São Paulo, 

Brasiliense, 1988. 

MORAN, J. M. Como ver Televisão. São Paulo, 

Paulinas, 1991. 

MORAN, J. M. Desafios da televisão e do vídeo à 

escola, 25/06/2002. 

VALENTE, J. A. Questão do Software: Parâmetros 

para o desenvolvimento de Software Educativo. Artigo 

publicado pelo Núcleo de Informação Aplicada à 

Educação da Universidade Estadual de Campinas. São 

Paulo. 1995. 

MORAN, J. M. O Uso das Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação na EAD - uma leitura 

crítica dos meios. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/T6%2 

0TextoMoran.pdf>. Acesso em: 14 set. 2015. 

PARREIRA JÚNIOR, W. M.; OLIVEIRA, L. N. A. 

Pesquisa de ferramentas para a produção de tutoriais 

digitais em formato de vídeo. In: Seminário 

Internacional de Educação do Pontal do Triângulo 

Mineiro (Seminter), 1, 2009, Ituiutaba. Anais do I 

Seminter. Ituiutaba: UFU e FEIT-UEMG, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.ituiutaba.uemg.br/seminario/siteorigi 

nal/index2.html>. Acesso em: 14 jun. 2015. 

AGUIAR, P. H. Sistema de Informação para Gestão 

Educacional: sistematização de uma proposta de 

modelo de avaliação do processo de sua construção. 

Disponível em: 

<www.uece.br/mpcomp/index.php/arquivos/doc_ 

download/190-dissertacao-31>. Acesso em: 17 mai. 

2016. 

MOREIRA, R. Relações da escola com a comunidade. 

In: MENEZES, J.G.C., org. Estrutura e 

funcionamento da educação – Leituras. São Paulo: 

Pioneira, 2004. 

 



 

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

24 a 29 de Outubro de 2016 

136 

RESUMOS EXPANDIDOS 
POSTER 39 

 

RECICLAGEM DE GARRAFAS PET: UMA EXPERIÊNCIA AMBIENTALMENTE 

CORRETA NO PROJETO RONDON – OPERAÇÃO SERIDÓ 
 

Raquel Cordeiro Santos(1,*) e José Fernandes da Silva(1,**) 
 

1 Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, *raquelcs19@yahoo.com.br 
** Orientador do trabalho 

 

INTRODUÇÃO 

As questões inerentes ao meio ambiente tem 

sido foco dos mais diversos trabalhos e discussões 

tanto no meio acadêmico quanto na sociedade em 

geral, sendo que até mesmo nossa Lei Maior do 

Estado, a Constituição Federal, traz em seu artigo 

225 o direito ao Meio Ambiente ecologicamente 

equilibrado como parte dos direitos fundamentais 

do ser humano e o qualifica como bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida. Não obstante impõe ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. (Brasil, 1998).   

No entanto, a partir da Revolução industrial, 

como defendido por Almino (1993), tivemos uma 

densidade e generalização da degradação 

ambiental, facilitada pela fusão entre ciência e 

tecnologia, bem como pela mentalidade dominante 

no tipo de sociedade inaugurada com o capitalismo. 

Desde então a era moderna vem sendo marcada 

pela exploração exagerada de matérias primas e 

descarte de resíduos em quantidade assustadora na 

natureza. 

Neste contexto a população humana se 

defrontou com uma infinidade de objetos 

descartáveis, entre eles o politereftalato de etileno, 

também conhecido como PET, o qual é utilizado 

para fabricar as cômodas garrafas de água, sucos, 

refrigerantes e etc. Embora o PET possa ser 

reprocessado várias vezes, sua destinação incorreta 

pode trazer sérios riscos a sustentabilidade e a 

saúde pública. 

Atualmente, ambientalistas, iniciativas 

privadas, organizações não governamentais e 

empresas conceituadas no mercado, num esforço 

conjunto, desenvolvem projetos com a finalidade 

de proporcionar ao ser humano o direito de viver 

num ambiente ecologicamente equilibrado.  

Tomando como referência a citação de Dias no 

que tange ao Meio Ambiente e a participação ativa 

da sociedade: 
“As pessoas não se envolvem em temáticas ambientais 

sentadas em suas cadeiras, fechadas em um ‘caixote de 

tijolo e cimento’, regadas a quadro-de-giz ou a 

parafernálias audiovisuais. Elas precisam sentir o 

cheiro, o sabor, as cores, a temperatura, a umidade, os 

sons, os movimentos do metabolismo do seu lugar, da 

sua escola, do seu bairro, da sua cidade... Isso não se 

faz sentado em carteiras.” (DIAS, 2004, pg. 124).  

 

E acreditando que os princípios sustentáveis 

devem ser conhecidos e trabalhados de forma 

adequada e contextualizado na perspectiva social e 

cultural, as autoras desenvolveram uma oficina de 

reciclagem de garrafas PET para confecção de 

flores artesanais numa abordagem participativa 

visando a educação ambiental e a promoção da 

sustentabilidade. 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência 

da autora no desenvolvimento desta atividade no 

âmbito do Projeto Rondon – Operação Seridó. 

 

O Projeto Rondon 

É uma ação interministerial do Governo Federal 

em coordenação com os Governos Estadual e 

Municipal que, em parceria com as Instituições de 

Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da 

Educação, visa somar esforços com as lideranças 

comunitárias e com a população, a fim de 

contribuir com o desenvolvimento local 

sustentável e na construção e promoção da 

cidadania. 

 

O local e a população participante 

A oficina de reciclagem com garrafas PET foi 

realizada com um grupo de mulheres e adolescente 

da cidade nordestina de Serra Negra do Norte no 

estado do Rio Grande do Norte, a qual foi agraciada 

com o projeto RONDON. 

Os encontros aconteceram no final de Janeiro e 

início de Fevereiro do ano de 2011, nas 

dependências do Clube de Mães daquela cidade, 

espaço utilizado para diversos eventos, inclusive 

sendo ponto de encontro das mulheres rendeiras da 

cidade, que tem os bordados e a renda como 

tradição. 
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DESENVOLVIMENTO 

A proposta da oficina baseou-se na geração de 

renda ambientalmente correta, ou seja, consistiu 

em recolher as garrafas plásticas jogadas em lixo, 

lotes baldios e mesmo nos quintais, como forma de 

evitar focos de possíveis insetos e poluição do 

Meio Ambiente. Durante os encontros enfatizou-se 

a necessidade de cuidar da natureza e urgência em 

compreender que são nossas ações que ditam o 

rumo que queremos para nosso planeta. 

Para esta atividade foram previstos 10 

encontros de três horas cada. O encontro inicial 

serviu de ambientalização e reconhecimento da 

turma, bem como para combinação de termos para 

que as participantes tivessem um aprendizado 

satisfatório e pudessem ser multiplicadoras do 

trabalho ao final do curso. Os demais encontros, 

deu-se com a apresentação dos materiais e recursos 

necessários, bem como de roteiro dos artesanatos a 

serem confeccionados, sendo o último encontro 

reservado a uma pequena amostra e possível 

comercialização das peças.  

Portanto, de posse das orientações e recursos 

necessários, a rondonista convocou as participantes 

a fazerem seus moldes em papel cartão, em seguida 

com os moldes em mãos a autora selecionou um 

pequeno vaso como modelo, que deveria ser 

confeccionado por todas as participantes. Este 

primeiro trabalho desenvolveu uma maior 

familiaridade principalmente com o corte das 

garrafas PET e os detalhes que deveriam ser feitos. 

Com o primeiro vaso construído as 

participantes puderam escolher o molde que 

julgassem mais interessantes para ser 

confeccionado. Neste momento, elas foram 

organizadas em grupo em função do interesse em 

comum pelo arranjo e para que o suporte dado pela 

rondonista pudesse ser específico e melhor 

direcionado. 

A oficina estava sendo muito gratificante para 

as participantes, o que as fizeram comentar nas ruas 

e assim ganhássemos mais duas participantes como 

ouvintes. Embora o grupo tenha ficado maior, 

ainda foi possível desenvolver um trabalho 

satisfatório, já que as próprias participantes 

veteranas já ajudavam na multiplicação das 

técnicas ensinadas. Vale ressaltar que tivemos certa 

dificuldade para arranjar tantas garrafas em pouco 

tempo, o que foi solucionado rapidamente pela 

secretária de educação em visita aos bares da 

cidade. 

Tendo conseguido as garrafas e em quantidade 

satisfatória, o grupo se reuniu para uma breve 

reflexão sobre o consumo consciente, focando a 

redução, reutilização e reciclagem, bem como o 

descarte correto dos objetos e principalmente das 

garrafas PETs.  

Os encontros foram de muito trabalho, mas 

também de compartilhamento de conhecimentos, 

de cultura e até mesmo de experiências muito ricas 

com incentivo ao associativismo na cidade. Ainda, 

durante nossos encontros tivemos a visita do 

coordenador do projeto Rondon Edson Pierobon 

que ficou encantado com os artesanatos. 

Finalmente, quando a sala já estava 

ornamentada com as peças, foi preparado o último 

encontro que coincidiu com a Feira Livre da cidade 

e então foi montada uma pequena barraquinha, na 

qual os serranegrenses puderam apreciar aquelas 

peças artesanais simples e delicadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As talentosas rendeiras seridoenses, mostraram 

muita dedicação e criatividade em cada flor 

confeccionada com o material descartável. Assim, 

além das rendas, o artesanato de PET chamou-lhes 

a atenção pela facilidade de confecção e bonitos 

arranjos que conseguiram, os quais podiam ser 

vendidos ali mesmo no mercado local a preço 

acessível. 
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Figuras 1 a 6. Desenvolvimento e apresentação do 

artesanato em PET. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo parecendo tão pouco e com tantos 

desafios e obstáculos a serem sanados, acreditamos 

que a oficina a de reciclagem com garrafas PET 

trouxe uma reflexão sadia e exequível de 

sustentabilidade. Ali, sem dúvida foram 

desconstruídos preconceitos em relação à 

reciclagem e criadas novas visão de uma economia 

sustentável. Acredita-se também que este trabalho 

serviu como fortalecimento dos vínculos entre o 

grupo de mulheres daquela pequena cidade, além 

de deixar a cidade mais limpa e com menos focos 

para transmissores de doenças. No entanto esse 

trabalho não exclui a importância do apoio das 

secretarias municipais, principalmente daquelas 

que cuidam do Meio ambiente, educação e cultura 

do município e nem mesmo novos trabalhos de 

capacitação e incentivo para que aquele grupo 

possa crescer fortalecer ainda mais. 
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INTRODUÇÃO 

O computador tem sido instrumento de apoio à 

humanidade desde a sua concepção e o avanço 

tecnológico, com ênfase nos sistemas 

computacionais, transformou a rotina das 

organizações agilizando e facilitando seus 

processos. O homem, com sua inteligência natural, 

acelerou o processo de desenvolvimento da 

máquina e criou mecanismos capazes de, 

artificialmente, reproduzir sua inteligência através 

dela. Com isso, surgiram os sistemas 

desenvolvidos através da Inteligência Artificial 

(IA); conforme Bench-Capon (2015), “Inteligência 

Artificial é por natureza uma ciência 

experimental”. 

Os sistemas especialistas (do inglês, expert 

systems), uma área da IA, são máquinas que 

possuem características de um especialista de uma 

determinada área específica e utilizam um grande 

volume de dados armazenados do domínio para 

resolver problemas (MARCUS, 2013). Assim 

como esses sistemas, são os sistemas inteligentes, 

os quais se aproximam ainda mais da inteligência 

humana. Eles aprendem com exemplos do mundo 

real e com métodos semelhantes aos utilizados na 

aprendizagem humana. 

A técnica empregada nos sistemas inteligentes 

é conhecida como Aprendizado de Máquina, do 

inglês Machine Learning. Para Bell (2015), 

Aprendizado de Máquina é um ramo da IA no qual 

o computador é usado como ferramenta para treinar 

sistemas que possam aprender a partir de dados, 

melhorarem com a experiência e o tempo, e serem 

capazes de fornecer respostas baseadas na 

assimilação de conhecimentos prévios. 

A área da medicina é uma importante aplicação 

para esses sistemas, pois, de acordo com Sabbatini 

(1993), uma das atividades que exige mais do 

especialista da área da medicina é o diagnóstico 

médico, uma vez que este profissional necessita 

reunir um conjunto complexo de informações sobre 

o paciente como histórico médico familiar, 

sintomas recentes e ter conhecimento prévio das 

possíveis enfermidades associadas aos dados 

descritos. Nessa situação, um sistema de apoio ao 

diagnóstico pode auxiliar o médico na tomada de 

decisão. 

A Dengue é predominantemente frequente em 

regiões tropicais e subtropicais e consta como um 

dos maiores problemas de saúde pública em caráter 

internacional nas áreas urbanas e semiurbanas. Ela 

é uma doença de etiologia viral, em que o vírus do 

complexo Dengue ou DENV é transmitido pelo 

mosquito do gênero Aedes, da família Flaviviridae. 

Não existem, cientificamente, métodos de combate 

ao vírus, a única forma de erradicação da doença se 

dá através da exterminação do mosquito (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Segundo Chaves et al. (2015), o atual cenário 

brasileiro é extremamente alarmante devido ao 

grande número de registros epidemiológicos que 

constam casos do vírus da Dengue que circula por 

todas as regiões do país. Com novos surtos 

viróticos que o mesmo transmissor (Aedes Aegypti) 

produz, a preocupação fica redobrada em 

consequência das duas novas doenças que veem 

assolando o território brasileiro, sendo elas: 

Chikungunya e Zika. Os vírus das doenças se 

distinguem mesmo que elas sejam provocadas pelo 

mesmo transmissor. 

De acordo com Teixeira et al. (2009), no século 

XXI, o Brasil foi considerado o país com maior 

incidência mundial de Dengue, “isso representou 

78% de todos os casos notificados nas Américas e 

61% de todos os casos relatados à Organização 

Mundial de Saúde (OMS)”. Os impactos sociais e 

econômicos são visíveis e a demanda por 

atendimento médico cada vez está maior. 

Para Abes et al. (2012), o diagnóstico precoce 

da Dengue evitaria agravamentos e casos de óbito, 

especialmente, relacionados à crianças de 15 anos 

a menos, que representam 25% dos casos 

notificados. 

O presente trabalho tem como objetivo aplicar 

o método supervisionado, uma das abordagens de 
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Aprendizado de Máquina baseada em exemplos 

com entradas e saídas pré-definidas, na análise dos 

dados de pacientes suspeitos de Dengue. A partir 

disso, criar um modelo que auxilie no diagnóstico 

da mesma. Para teste do modelo computacional 

foram utilizados dados de diagnosticados das 

doenças confirmadas do município de Governador 

Valadares e São João Evangelista, ambos de Minas 

Gerais. O estudo realizou-se com a orientação e 

colaboração de um médico clínico-geral da 

comunidade de São João Evangelista. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O levantamento dos dados para o estudo 

procedeu-se através de uma minuciosa pesquisa 

bibliográfica, a qual permitiu a análise das 

melhores técnicas de Aprendizado de Máquina 

existentes para o desenvolvimento do sistema. Em 

consonância com os métodos de aprendizado 

estudados, para a formação da base de treinamento 

contou com a disponibilização dos dados por meio 

das Secretarias Municipal de Saúde de Governador 

Valadares e São João Evangelista, ambas de Minas 

Gerais. 

O aprendizado do sistema foi feito através da 

base de treinamento composta por 127 instâncias 

provenientes de dados de pacientes suspeitos de 

estar infectados com o vírus da Dengue. Para isso, 

contou-se com o software de mineração de dados 

Weka (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis), o qual foi utilizado para o pré-

processamento dos dados e criação do modelo 

computacional. 

Os atributos escolhidos para a caracterização 

dos exemplos foram os sintomas apresentados 

pelas entidades (pacientes). Assim sendo, dentre as 

análises dos algoritmos de aprendizado, foi 

escolhido o algoritmo Multilayer Perceptron. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento do Sistema de Apoio 

ao Diagnóstico da Dengue percebeu-se a 

importância de integrar os sistemas 

computacionais com a área da saúde. Por meio da 

análise dos dados, foi constatado como o processo 

de diagnóstico desta virose se torna um 

procedimento difícil devido às diversas 

similaridades entre os sintomas apresentados. A 

pesquisa iniciou-se com uma busca sistêmica de 

informações sobre a Dengue, suas causas, a 

maneira como o vírus infecta e age no organismo 

humano, assim como as consequências que podem 

ocorrer não havendo um diagnóstico preciso. A 

colaboração de um médico clínico-geral da cidade 

de São João Evangelista foi fundamental para o 

esclarecimento de incógnitas que surgiram no 

decorrer do trabalho. 

O modelo computacional apresentou acurácia 

de 65.11%, classificando 28 exemplos 

corretamente contra 15 incorretos. Utilizou-se a 

técnica de dividir a base de treinamento em 66%, e 

foram analisadas 43 instâncias da base de 

treinamento. A seguir, é apresentada o gráfico com 

os resultados da avaliação do algoritmo Multilayer 

Perceptron. 

 

 
Figura 1. Avaliação do algoritmo Multilayer 

Perceptron. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Ciência da Computação, especialmente a área 

da IA, tem muito a contribuir com as organizações 

por meio do apoio de seus sistemas ao 

desenvolvimento estratégico das organizações. 

Com a realização desse trabalho demonstrou-se a 

relevância da automatização no processo de análise 

dos dados para a tomada de decisão no momento 

de realizar o diagnóstico. 

Vale ressaltar que a acurácia do sistema está 

intimamente ligada a quantidade de exemplos 

fornecidos ao seu treinamento, por isso serão 

adicionados mais dados na base treinamento para a 

realização de novos testes. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução da Internet e o aumento do poder 

aquisitivo e informacional têm gerado novas 

demandas de mercado e maior competitividade 

entre as empresas. Cada organização busca 

otimizar seus serviços e obter maiores vantagens 

competitivas, investindo em maneiras de aprimorar 

e controlar suas estratégias. 

Essas estratégias e rotinas empresariais são 

informações que influenciam diretamente nos 

resultados e na tomada de decisão. Logo, a 

segurança, precisão, relacionamento, organização, 

recuperação, armazenamento e distribuição dos 

dados da organização devem ser garantidos de 

modo a evitar falhas e redundâncias e gerar 

informações relevantes (SIMONI, 2010) 

Nesse cenário, um Sistema de Informação (SI) 

é capaz de dar suporte às estratégias empresariais 

através do gerenciamento adequando desses dados 

e informações, quando atinge os seguintes pontos 

em uma organização, de acordo com Laudon e 

Laudon (2011): excelência operacional, novos 

produtos, relacionamento com stakeholders, 

tomada de decisões, vantagem competitiva e 

sobrevivência. 

No ambiente acadêmico também é possível 

vivenciar questões empresariais, através de 

empresas juniores, por exemplo. Uma Empresa 

Júnior (EJ) é uma instituição sem fins lucrativos 

criada e gerida por alunos de um curso de 

graduação. A primeira EJ surgiu na França, quando 

alunos de um curso superior perceberam a 

necessidade de praticar seus conhecimentos 

teóricos (SOUZA, 2002).  

No Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) a primeira EJ, 

denominada OneBit, surgiu no ano de 2014 no 

campus São joão Evangelista (SJE) através de uma 

iniciativa de alunos e professores do curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI). A 

OneBit possui 7 membros trabalhando em alguns 

projetos, como desenvolvimento e aprimoramento 

de sistemas do IFMG/SJE, e em seus próprios 

processos internos. 

Após um ano de funcionamento notou-se que 

alguns problemas acabaram acarretando uma falta 

de gerenciamento das suas informações, o que 

gerou atraso em suas atividades. 

Além do mais, com a mudança de membros 

ocorrida no ano de 2015, percebeu-se a necessidade 

de criar uma ferramenta segura e robusta, que 

pudesse armazenar as informações sobre clientes, 

empresas parceiras, membros, projetos e tarefas a 

serem executadas.  

Assim, o objetivo desse projeto foi desenvolver 

um sistema de gerenciamento das informações e 

processos da OneBit. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do projeto foram feitos 

estudos sobre empreendedorismo, Movimento 

Empresa Júnior (MEJ), e questões burocráticas 

empresariais. Também foi analisado o 

funcionamento da OneBit, bem como a disposição 

dos cargos, serviços oferecidos e perfil de clientes. 

Como a bolsista 1 era presidente da OneBit, a troca 

de informações ocorreu com mais facilidade.  

A primeira fase do projeto se deu com o 

levantamento e análise de requisitos através de 

reunião entre os bolsistas. Após isso foi feita a 

modelagem desses requisitos através dos 

diagramas da Unified Modeling Language (UML), 

com a ferramenta Astah Community, sendo os mais 

relevantes: Casos de uso, Atividades e Classes, que 

serão apresentados em Resultados e Discussão. 

Paralelamente, iniciou-se a fase de estruturação 

do banco de dados utilizando o Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) 

MySQL e as ferramentas Vertrigo e HeidiSQL para 

a criação do banco e das tabelas. 

Após isso iniciou-se a fase de implementação 

em linguagem Java, usando o Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado NetBeans IDE versão 

8.0. Porém por questões técnicas, como falta de 

flexibilidade na criação de layouts no ambiente 

NetBeans, e no fato da linguagem rodar em 
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ambiente virtual, o que faz o Java ser mais pesado, 

os bolsistas em consenso com o orientador, 

optaram por mudar para a linguagem C#, que 

também é orientada a objetos. C# também é uma 

linguagem compilada e fortemente tipada, 

diferentemente do Java. Além do mais, o 

IFMG/SJE tem licença para usar o Windows e suas 

ferramentas, sendo que assim essa linguagem 

possui maior compatibilidade com o Sistema 

Operacional e computadores do IFMG e os 

bolsistas possuíam maior conhecimento em C# e 

isso permitiu que o sistema fosse desenvolvido em 

tempo hábil. Para a implementação então, foi 

utilizada o IDE Visual Studio. Ao longo da 

implementação foram feitos testes e verificação 

dos requisitos. 

Ao final da implementação iniciou-se a fase de 

testes e validação dos requisitos e comportamento 

o sistema, treinamento e implantação do software. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as fases de desenvolvimento, requisitos 

desnecessários foram eliminados, levando-se em 

conta somente as necessidades da realidade da 

empresa, conforme apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela 1. Requisitos do Sistema 

Requisitos Funcionais – RF 

COD Requisito Descrição 

RF1 CRUD Cliente 

Cadastro, alteração, 

consulta e exclusão 

de Clientes. 

RF2 CRUD 

Funcionário 

Cadastro, alteração, 

consulta e exclusão 

de Membros 

RF3 CRUD Projeto Cadastro, alteração, 

consulta e exclusão 

de Projetos. 

RF4 CRUD 

Empresa 

Cadastro, alteração, 

consulta e exclusão 

de Empresa. 

RF5 Gerar relatórios O sistema deverá 

gerar relatórios 

sobre Clientes, 

Membros, 

Empresas e 

Projetos. 

Requisitos Não Funcionais - RNF 
RNF1 Conexão com 

banco de dados 

O sistema deverá ter 

conexão com um 

banco de dados afim 

de armazenar dados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As figuras 1, 2 e 3 apresentam os diagramas de 

Casos de Uso, Atividades e Classes, 

respectivamente, retratando as funcionalidades 

finais do sistema desenvolvido: 

 

 
Figura 1. Diagrama de Casos de Uso. 
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Figura 2. Diagrama de Atividades. 
 

 
Figura 3. Diagrama de Classes. 

 

A figura 4 apresenta a tela inicial do software, 

que mostra a logomarca criada especificamente 

para esse projeto, inspirada na logomarca da 

Empresa Júnior em questão: 

 
Figura 4. Página inicial. 

 

Durante a fase de implementação foram 

descobertos alguns problemas na parte conexão 

com banco de dados, uma vez que o C# é mais 

compatível com o SQL Server, mas esse problema 

foi resolvido com a utilização de um conector 

específico para trabalhar com MySQL em C#. 

Também houveram alguns contratempos na 

implementação do módulo de geração de 

relatórios, pois o Report Viewer, que é uma 

ferramenta do Visual Stúdio para a geração de 

relatórios, também só era compatível com o SQL 

Server. Esse problema também foi resolvido 

usando o Crystal Reports que é uma ferramenta que 

permite a criação de relatórios também usando C# 

e MySQL. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento desse sistema, as 

atividades da EJ OneBit poderão ser desenvolvidas 

com mais organização. De uma forma geral o 

sistema foi bem aceito pelos membros, tanto na 

questão de praticidade quanto na questão da sua 

usabilidade. 

Porém o sistema não está em uso pleno pois a 

empresa ainda não possui muitos clientes e projetos 

a serem cadastrados. O sistema está sob 

responsabilidade do setor de Administração. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta resultados 

parciais de um Projeto de Iniciação Científica 

desenvolvido pelo Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG) – Campus São João Evangelista e 

intitulado “Modelagem Matemática no ensino: um 

projeto de captação da água da chuva em uma 

Escola Estadual da cidade de Peçanha-MG” com 

algumas alunas do nono ano do Ensino 

Fundamental na Escola Estadual “Senador Simão 

da Cunha” em Peçanha-MG. 

No final do ano de 2015, a cidade de Peçanha-

MG, circunvizinha à São João Evangelista, 

localizada na região do Vale do Rio Doce, teve 

sérios problemas de abastecimento de água, pois os 

moradores de quase todos os bairros da cidade, 

especialmente os situados em locais altos e 

afastados do centro, foram privados do 

fornecimento diário de água. Na ocasião, a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA) informou que no mês de setembro de 

2015 foi registrada uma redução drástica do 

volume de água do Córrego da Divisa, responsável 

pelo abastecimento do município, provocando 

intermitências no fornecimento de água, tal 

situação foi causada pelo prolongado período de 

estiagem na bacia hidrográfica do córrego que, 

somado ao aumento do consumo de água devido ao 

forte calor, fez com que o abastecimento na cidade 

ficasse prejudicado.  

Diante disso, a Modelagem Matemática se 

apresenta como uma metodologia de ensino que 

procura ensinar Matemática através de problemas 

práticos e bem contextualizados. Desta forma, o 

tema a ser trabalhado pelos estudantes deve ser 

escolhido de forma que provoque questionamentos 

e que contribuam para a sua participação crítica 

enquanto cidadãos. Além disso, o tema deve 

estimular os estudantes a entender e discutir a 

respeito das questões políticas, sociais, econômicas 

criando assim a oportunidade de investigar como o 

modelo matemático pode influenciar na realidade 

social. (SKOVSMOSE, 2001). 

Bassanezi (2006), pioneiro nas pesquisas em 

Modelagem Matemática no Brasil, defende-a como 

“a arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticos e resolvê-los interpretando 

suas soluções na linguagem do mundo real” (p.16). 

Os trabalhos de Biembengut e Hein (2010), 

semelhante à de Bassanezi, consideram a 

Modelagem Matemática como “uma arte, ao 

formular, resolver e elaborar expressões que 

valham não apenas para a solução particular, mas 

também sirvam, posteriormente, como suporte para 

outras aplicações e teorias” (p. 13). Outra 

concepção bastante difundida é de Burak (1992), 

defendendo que a Modelagem Matemática é 

constituída por um “conjunto de procedimentos 

cujo objetivo é construir um paralelo para tentar 

explicar, matematicamente, os fenômenos 

presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o 

a fazer predições e tomar decisões” (BURAK, 

1992, p. 62 apud OLIVEIRA, 2010, p. 28). 

Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo 

principal trazer discussões acerca da Educação 

Matemática Crítica e da Educação Ambiental, 

fazendo com que as estudantes, além de 

aprenderem conteúdos matemáticos, possam 

refletir sobre atitudes que ajudem a amenizar as 

consequências da crise hídrica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa está sendo desenvolvida com 

estudantes de uma escola da rede estadual de 

ensino da cidade de Peçanha-MG, que foi 

selecionada por existir uma parceria com 

professores e a direção da escola devido à atuação 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) na área de Matemática, do 

IFMG. Os sujeitos da pesquisa são estudantes do 

nono ano do Ensino Fundamental com a 

colaboração da professora responsável pela turma. 

É utilizada uma abordagem qualitativa de pesquisa 

com o objetivo de compreender o problema 

examinando-o no contexto em que o mesmo 

ocorre. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a 

pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 
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descritivos, que são obtidos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada em que é mais 

enfatizado o processo que o aprendizado. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados 

nessa pesquisa são o diário de campo, registros 

(anotações) realizados pelos estudantes e áudio-

gravações das atividades em sala de aula, além de 

questionários e entrevistas. Esses instrumentos 

auxiliam na análise a respeito das práticas 

desenvolvidas nesse projeto de Modelagem 

Matemática. O diário de campo é um instrumento 

básico utilizado pelos pesquisadores para registrar 

e anotar os dados recolhidos que são interpretados, 

a fim de sistematizar as experiências e observações 

para analisar os resultados. Os registros e anotações 

realizados pelos estudantes são parte do objeto de 

estudo. As áudio-gravações são transcritas e 

constituem uma das ferramentas mais importantes 

para a análise dos dados. 

Como os alunos são menores de idade, foi 

elaborado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para que os seus responsáveis 

legais ficassem por dentro do assunto e 

autorizassem a participação dos mesmos, 

preservando sua identidade e todos os seus direitos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Iniciamos o projeto na escola com a 

apresentação da proposta à professora de 

Matemática de uma turma de nono ano, que 

demonstrou interesse pela temática e concordou em 

ser parceira no projeto. Para fazer o convite aos 

alunos da turma, decidimos iniciar introduzindo 

sobre a temática da água através de um vídeo sobre 

o ciclo da água, e assim, deixamos um espaço 

aberto para que cada um contasse sua experiência 

no período da seca na cidade e resolveram uma 

atividade de Modelagem de acordo com o caso 1 

descrito por Barbosa (2004) em que “o professor 

apresenta um problema, devidamente relatado, 

com dados qualitativos e quantitativos, cabendo 

aos alunos a investigação”. Tal atividade foi 

realizada, por questão de tempo, em conjunto com 

as bolsistas e debatemos todos os algoritmos 

necessários para a realização dos cálculos. 

Em um segundo momento, foi feito um convite 

formal para todos os estudantes da turma para 

participarem das atividades do projeto em horário 

extra turno, em que, sete estudantes aceitaram 

participar. E assim, foi entregue o TCLE para cada 

um deles e marcadas reuniões semanais, para 

realização das atividades do projeto. 

Antes de qualquer coisa, era necessário saber 

qual o conhecimento que os alunos já tinham sobre 

a Modelagem e o assunto a ser pesquisado, pois, 

para Vygotsky: 

 
“O papel da escola é dirigir o trabalho educativo para 

estágios de desenvolvimento ainda não alcançados 

pela criança, ou seja, o trabalho educativo deve 

impulsionar novos conhecimentos e novas conquistas 

a partir do nível real de desenvolvimento da criança, 

de seu desenvolvimento consolidado, daquilo que a 

criança já sabe.” (VYGOTSKY, apud CARRARA, 

2004, p.145). 

 

Como eles já tinham um pequeno contato com 

a Modelagem, pois a professora de Matemática da 

turma já desenvolvia um projeto sobre desperdício 

de alimentos, fizemos algumas perguntas para 

introduzir o assunto. 

 
Bolsistas: Como tem sido a experiência de vocês com 

a Modelagem? 

Estudante 1: Eu acho que a gente se empenha mais... 

eu acho que a gente levar assuntos da vida para a 

Matemática é mais interessante. 

Estudante 2: Mais conhecimentos... a gente fica mais 

interessado na Matemática porque pra guardar, sabe? 

Aí você vai e interessa mais. 

Bolsistas: O que vocês já aprenderam com a 

Modelagem? 

Estudante 2: Eu aprendi a fazer regra de três, porque 

eu não sabia muito bem. 

Estudante 1: Eu também não sabia fazer direito. 

Estudante 3: Eu ainda tenho algumas dúvidas, sabe? 

Mas... 

Bolsistas: Vocês já estão trabalhando com a 

Modelagem, mas vocês sabem o que é a Modelagem? 

Estudante 3: Não. 

Estudante 2: Não. 

Estudante 1: Assuntos do cotidiano que tem a ver com 

a Matemática? 

Estudante 3: Modelos matemáticos. 

Bolsistas: Mas o que são modelos? 

Estudante 2: Modelos são exemplos.  

 

A partir dessas discussões, explicamos alguns 

conceitos de Modelagem Matemática e suas fases 

segundo a concepção de Almeida, Silva, Vertuan 

(2012) que são a Inteiração, a Matematização, a 

Resolução e a Interpretação de Resultados e 

Validação. 

Explicada a parte teórica da Modelagem, era o 

momento de trabalharmos a fase da inteiração e, 

para isso, pedimos que os alunos pesquisassem o 

panorama dos recursos hídricos no mundo, no país, 

no estado e na cidade. Porém, ao realizarem essa 

pesquisa, perceberam que, por ser um município 

muito pequeno, era difícil encontrar informações 

sobre o histórico de crise hídrica. Sendo assim, 

decidimos elaborar um questionário para algumas 

pessoas que moram a mais tempo na cidade, para 

obtermos maiores informações, e dividimos as 

estudantes em duplas, sendo que cada uma ficou 
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responsável por entrevistar uma pessoa. Vale 

ressaltar que todas perguntas foram sugeridas pelas 

próprias estudantes, cabendo a nós apenas 

organizá-las. 

Dentre as perguntas realizadas, uma delas 

questionava se fazia muito tempo que faltava água 

no município e em qual ano ela foi mais grave. Um 

dos moradores respondeu: “Não. O período mais 

crítico foi em 2015, quando tivemos que comprar 

água.”. Tal afirmação foi confirmada pelos demais. 

Após cada um expor as respostas obtidas nos 

questionários e apresentar o resultado das 

pesquisas realizadas na internet, fizemos um 

resumo com as partes mais importantes de tudo que 

elas haviam pesquisado com relação à água no 

início do projeto e discutimos sobre tais 

informações. É importante observar o espanto das 

estudantes, como mostra a fala de uma delas 

abaixo, ao se depararem com um gráfico fornecido 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) que 

informava que a agricultura e pecuária consome 

cerca de 82,8%, a indústria 6,7 e 10,6% para o 

abastecimento urbano e rural de água no Brasil em 

um ano. 

 
Estudante 2: Olha... o que mais gasta é com agricultura 

e pecuária e a culpa cai toda na gente que a gente gasta 

a água toda. Tem que economizar e a gente economiza, 

mas olha aqui, tá tudo com a vaca. Nas indústrias... e 

depois vêm “é o povo que gasta água demais.”. 

 

Depois de todas essas discussões, precisávamos 

saber qual era o posicionamento da COPASA com 

relação à crise ocorrida em 2015 e possíveis 

medidas de precaução para o período mais seco em 

2016. Para isso, elaboramos um roteiro de 

entrevista, com base nas sugestões das estudantes, 

que foi anexada a um ofício solicitando dados 

quantitativos referentes à precipitação na cidade 

nos últimos meses, e uma visita técnica à Estação 

de Tratamento de Água (ETA) do município. 

Infelizmente, a visita não foi permitida devido à 

necessidade de execução de obras para a segurança 

do local. Entretanto, foram fornecidos os dados 

solicitados e a entrevista foi realizada pessoalmente 

com uma das pesquisadoras. 

Nos encontros extraturno com os alunos 

voluntários do projeto, desenvolvemos mais duas 

atividades até o momento. Uma delas foi a partir 

das informações de volume de chuva que eles 

pesquisaram, solicitamos aos estudantes que 

pesquisassem o que era pluviômetro para que 

pudéssemos construí-lo. Através dessa construção 

trabalhamos conceitos de área, volume e 

transformações de medidas (milímetros, metros). 

Outra atividade tratou da análise das contas de água 

da escola e das residências dos alunos para análise 

de consumo diário por pessoa e medidas para 

economia do gasto. 

Após esta fase de Interação, iniciaremos no 

próximo mês a fase de Planejamento do trabalho a 

ser desenvolvido, conforme proposto por 

Biembengut e Hein (2010), que servirão para 

elaboração de formas de captação da água da chuva 

e reutilização da água, a fim de gerar um consumo 

consciente. 

CONCLUSÕES 

Diante das declarações dadas pelos moradores 

da cidade e pelo funcionário da COPASA 

entrevistado, percebemos a necessidade de 

trabalharmos ainda mais a questão da 

conscientização sobre o consumo de água e instigar 

possíveis alternativas para a economia e 

reutilização da água. Portanto, nossos próximos 

passos com os estudantes serão a análise de todos 

os dados recolhidos até o momento e a construção 

e um modelo de captação de água da chuva para a 

escola, uma vez que, no ano de 2015 as instituições 

públicas do município, em especial a Escola 

Estadual “Senador Simão da Cunha”, sofreu com a 

crise hídrica, ficando até impossibilitada de 

funcionar. 

Temas como este, que estão subjacentes à 

realidade que os estudantes da educação básica 

vivenciam, precisam ser bem abordados com a 

intencionalidade de sensibilizá-los para o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental, 

rumo a uma vida mais saudável. Essa pesquisa 

buscará possibilitar aos estudantes um pensar 

crítico sobre o consumo de água, orientado pela 

Educação Matemática e Educação Ambiental que, 

por sua vez, recorre aos processos de Modelagem 

Matemática elaborados para o contexto do ensino.  

O trabalho com a Modelagem na Educação 

Matemática implica em deixar os estudantes serem 

protagonistas do seu aprendizado na construção do 

conhecimento, podendo trazer muitos benefícios 

para o processo de ensino e aprendizagem. 

(BASSANEZI, 2006). 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país de grande representatividade 

na questão de recursos de águas superficiais da 

América do Sul, totalizando cerca de 50% desses 

recursos, o que totaliza 11% em termos de volume 

a nível mundial, apesar de não ser uma distribuição 

uniforme (TUCCI et al. 2000). 

Segundo ANA (2012) a grande disponibilidade 

da água em nosso país não se resume apenas ao seu 

aspecto quantitativo, mas também qualitativo, que, 

quando não atendidos, representam um fator 

limitante para o consumo. 

Sabe-se, portanto, que todos os seres vivos 

necessitam de água para sobreviver, sendo que sua 

disponibilidade e qualidade é um dos fatores mais 

importantes a moldar ecossistemas (BRAGA et al. 

2009). Na comunidade Várzea Alegre, os 

habitantes desfrutam desse recurso para garantir 

meios de sobrevivência. 

Dessa forma, objetivou-se neste trabalho expor 

a importância da água utilizada pelos moradores 

ribeirinhos do São Nicolau, bem como a qualidade 

desta, no município de São João Evangelista – MG. 

DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho foi realizado na comunidade 

Várzea Alegre que se encontra na zona rural do 

município de São João Evangelista, localizado a 

280 Km de Belo Horizonte 

(PORTALSJEVANGELISTA, 2016). 

Trata-se de um estudo descritivo e para obter as 

informações, várias visitas foram feitas ao local. 

Inicialmente, foi feito um reconhecimento do local 

e apresentação dos pesquisadores aos moradores. 

As visitas sequentes foram para coletar dados 

através de questionários, aplicado ao provedor de 

cada família. Foram aplicados dezessete 

questionários, um para cada família residente da 

comunidade.  Também foi criado um termo de 

consentimento e apresentado aos moradores para 

que estes autorizassem a entrada dos pesquisadores 

na comunidade.  

No questionário foram abordados assuntos tais 

como: tratamento/destinação do lixo, presença de 

fossas ativas e desativadas nas propriedades, 

número de fossas individuais e coletivas e número 

de famílias que utilizam água subterrânea para 

consumo. Presença de canalização e 

armazenamento da água, aspecto e quantidade da 

água na seca e na estação chuvosa e tratamento da 

desta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as respostas dos moradores, a 

água subterrânea é a única fonte disponível e todos 

eles autilizam para diversas finalidades. A água é 

usada nas atividades domésticas, para higiene 

pessoal, dessedentação dos animais, irrigação na 

agricultura e também utilizada para consumo 

humano. Com tanto emprego, a água que possui 

fontes restritas, se torna insuficiente para tanta 

demanda. Em determinada época do ano, a seca, 

segundo alguns moradores e através de 

observações visuais, os volumes dos poços e das 

nascentes reduzem, chegando a ficar com menos de 

50% de sua capacidade ou secar totalmente (Fig. 

1). A diminuição no volume do reservatório pode 

causar alteração na cor da água devido à 

incapacidade da mesma em se auto depurar. Como 

demonstrado na Fig. 1, aproximadamente 35% dos 

moradores tem a água do reservatório com cor 

alterada. 
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Figura 1. Comportamento da água dos poços e 

nascentes ao longo do ano (dados em %). 

 

De acordo com o resultado dos questionários, 

demonstrados no gráfico (Fig. 2), para contornar a 

falta/diminuição da água, os moradores criam 

alternativas que minimizem os efeitos da escassez. 

A maioria, recorre ao armazenamento da água em 

baldes, caixas d’água e outros meios. Mais de 20% 

reduz o uso da água nas atividades pouco 

importantes, e apenas 10% investe em construção 

de cisternas. 

 
Figura 2. Alternativas usadas pelos moradores 

(dados em %). 

 

Constatou-se que mais de 80%, da comunidade 

possui fossa em sua residência (Fig. 3), enquanto o 

restante elimina suas excreções a céu aberto. Sabe-

se que material fecal exposto pode contaminar rios 

e lagos através da enxurrada, além d e ser um meio 

para transmissão de doenças.  

 
Figura 3. Assuntos abordados no questionário. 

 

Ainda de acordo com resultado apresentado na 

Fig. 3, apesar de praticamente todas as famílias 

possuírem água canalizada até a residência e 

armazená-la, todas elas consomem a água sem 

nenhum tipo de tratamento prévio. Em estudos 

feitos por ALVES et al. (2016) foi constatado que 

poços e nascentes da comunidade Várzea Alegre 

estavam com a qualidade da água comprometida 

por microrganismos patogênicos. SILVA & 

ARAUJO (2013), afirmam que o consumo humano 

de água potável constitui-se em uma das ações de 

saúde pública de maior impacto na prevenção de 

doenças e dos índices de mortalidade. 

Segundo os resultados mostrados Fig. 3, 

praticamente todo o lixo produzido na comunidade 

é incinerado, pois não recebe coleta pública, 

evidenciando a carência do saneamento básico. De 

acordo com GIATTI et al. (2004), a falta de 

saneamento básico se deve ao custo das obras e 

também pela falta de programas educativos 

capazes de envolver as comunidades, o que é 

essencial para a mudança de hábitos e crenças que 

contribuem para a transmissão das doenças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, as condições da comunidade, 

apresentadas, revelam a falta de saneamento 

básico, favorecendo a ocorrência de doenças 

vinculadas à água. 

 Medidas simples como programas de educação 

sanitária que visem o esclarecimento e mudança 

nos hábitos de vida dos moradores, bem como 

propostas de tratamento prévio da água seriam 

eficientes para promover um consumo mais 

saudável da mesma. 
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