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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 V Seminário de Integração 

Acadêmica entre os dias 05 a 09 de junho de 2017. 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 V SIA 
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RESUMOS EXPANDIDOS 

Resumos expandidos das apresentações na modalidade de Pôster do 

V Seminário de Integração Acadêmica do IFMG – Campus São João 

Evangelista. 
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RESUMOS EXPANDIDOS 

PÔSTER 01 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO FLORESTAL COM ENFOQUE NO 

CÓDIGO FLORESTAL E PLANTIO DO EUCALIPTO 

Fernanda Ferreira da Silva
(1)

, Ícaro Tourino Alves
(2**)

, Igor Tallys dos Santos Ribeiro
(3*)

 , Juliana Jerásio 

Bianche
(4)

,  Layane Mourão Cordeiro
(5)

 

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

 **
 Ícaro Tourino Alves 

 

INTRODUÇÃO 

O Curso Engenharia Florestal ofertado pelo 

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São 

João Evangelista, é ainda uma novidade para a 

população regional e pouco se sabe sobre a 

atuação deste profissional. Segundo o Projeto 

Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal do 

IFMG-SJE, o Engenheiro Florestal pode atuar em 

empresas, propriedades rurais em projetos de 

produção, comercialização florestal e gestão 

ambiental; em órgãos de defesa ambiental e 

sanitária; unidades de conservação; empresas de 

produção, industrialização e comercialização de 

produtos florestais; empresas e laboratórios de 

pesquisa científica e tecnológica. A Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa, denominada 

popularmente de Novo Código 

Florestal Brasileiro, (Lei nº 12.651, de 25 de maio 

de 2012, oriunda do Projeto de Lei nº 1.876/99) é 

a lei brasileira que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, tendo revogado o Código 

Florestal Brasileiro de 1965. A Lei prevê, ainda, 

que a União, os Estados e o Distrito Federal 

deverão implantar programas de regularização 

ambiental de posses e propriedades rurais com o 

objetivo de adequar as áreas rurais consolidadas 

aos termos da lei que resultar proposição 

(MUKAI, 2013).  

Umas das especialidades do profissional é o 

Código Florestal, a lei que busca regulamentar a 

forma como a vegetação nativa pode ser 

explorada, cujo objetivo principal é a 

conservação. Neste código existem dois tipos de 

áreas a serem preservadas. A primeira área é a 

Reserva Legal que possui como intuito preservar 

um determinado percentual de área na propriedade 

rural. A segunda são as Áreas de Preservação 

Permanente, conhecidas como APP, que tem 

como função primordial a preservação das áreas 

mais frágeis, como por exemplo: nascentes, 

margens de rios, topos de morros e encostas 

(BRASIL, 2012). 

 Considerando-se que o Agronegócio é a 

principal fonte de renda da região leste de Minas 

Gerais, é de extrema importância que os 

produtores rurais busquem utilizar o máximo de 

área possível de sua propriedade em atividades 

agrosilvopastoris. Portanto é necessário 

primeiramente um trabalho de orientação acerca 

da legislação vigente preparando-os para uma 

eventual fiscalização do cumprimento das normas. 

São crescentes os plantios de Eucalipto na 

região do estudo, uma vez que a demanda por 

madeira é alta e as opções de emprego na região 

são poucas. A comunidade rural se inclui também 

neste caráter, levando os produtores a optarem 

pelo eucalipto, devido a seu retorno financeiro 

favorável. Entretanto, a crescente escassez de 

água que atinge a região nos últimos anos, levou a 

população a ter um receio do plantio, pelo fato de 

seu crescimento ser acelerado e o consumo de 

água acentuado. 
O projeto teve como objetivos, informar os 

produtores rurais e alunos do ensino médio sobre 

importantes assuntos relacionados à Engenharia 

Florestal, e avaliar o conhecimento que possuíam 

sobre as áreas antes e quais passaram a ter depois 

de realizada as palestras.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do presente trabalho foram 

selecionadas as escolas E.E. “Josefina Pimenta”, 

E.E “Professora Ester Siqueira” e E.E “Doutor 

Antônio da Cunha Pereira”, localizadas 

respectivamente nos municípios São João 

Evangelista, Cantagalo e Peçanha. As escolas 

foram escolhidas pela proximidade do Campus do 

IFMG em São João Evangelista e pela região se 

destacar na produção de madeira de eucalipto. 

Foram feitas visitas às escolas para expor o 

projeto aos professores e diretores de modo a 

conseguir a permissão para a realização de 

palestras relacionadas aos seguintes temas: o 
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curso de Engenharia Florestal e o Instituto Federal 

de Minas Gerais - Campus São João Evangelista. 

Em Julho de 2016, foram confeccionados 

materiais impressos e digitais, ambos utilizados 

durante as palestras, também foram elaborados 

questionários para os alunos e produtores. 

De Agosto à Novembro, de 2016 foram 

disponibilizados panfletos na Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 

de Minas Gerais - Emater - MG e no Sindicato 

Rural. 

Em Novembro de 2016, visitou-se o Sindicato 

Rural com intuito de fazer um intermédio entre os 

alunos do projeto e os produtores de eucalipto, 

porém foi constatado que o sindicato não possui 

parceria com os produtores. Como não foi 

possível uma reunião geral com os produtores, foi 

realizada uma busca ativa dos principais 

produtores do munícipio de Peçanha-MG (a 

cidade com maior produção de eucalipto entre as 

opções trabalhadas), e nos meses de dezembro de 

2016 e janeiro de 2017 foram realizadas visitas 

em cada propriedade escolhida. 

Nos mês de Dezembro de 2016 e em Fevereiro 

de 2017, foram apresentadas as palestras nas 

escolas dos três municípios, voltadas para alunos 

do ensino médio, preferencialmente que 

estivessem cursando o último ano.  

Ao final de cada palestra e visita aos 

produtores, foram aplicados os questionários para 

obtenção de resultados. Encerrados todos os 

trabalhos práticos, foram avaliados os 

questionários e elaborado o relatório final.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos questionários podem ser 

observados nas figuras (1 ao 11) conforme as 

perguntas elaboradas. Os números apresentados 

representam a quantidade de pessoas que 

responderam as perguntas dos questionários  

Conforme a figura 1, quando perguntados 

sobre o prévio conhecimento sobre as áreas de 

atuação do Engenheiro Florestal, o resultado 

mostrou que faltam campanhas de divulgação do 

curso de Engenharia Florestal  ofertado pelo 

IFMG-SJE nos municípios da região. 

Figura 1: Quantidade de entrevistados que 

conhecem as áreas de atuação do Engenheiro 

Florestal. 

 

Quando perguntados sobre o 

conhecimento das áreas de atuação do Engenheiro 

Florestal, a maioria dos alunos respondeu que não 

tinha nenhum conhecimento. Sendo essa falta de 

conhecimento um dos principais motivos para não 

escolha do curso (Figura 2). 

 
Figura 2: Percentual de entrevistados que veem o 

curso de Engenharia Florestal como uma opção. 

Após as palestras, os alunos foram perguntados se 

o curso era uma opção e se a palestra ajudou nessa 

decisão e a maioria demonstrou interesse no 

mesmo. O fato de possuírem um conhecimento 

maior sobre o curso foi um fator importante para 

abrir essa nova opção para os alunos (Figura 3). 

 
Figura 3: Opção de curso dos entrevistados após a 

palestra. 

 



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

05 a 09 de Junho de 2017. 

 

13 

Quando perguntados se a palestra apresentou 

dados suficientes, novamente, a maioria 

respondeu que sim (Figura 4). 

 

Figura 4: Percentual de entrevistados que julgaram 

suficientes as informações fornecidas. 

 

Os produtores rurais apresentaram baixo 

conhecimento quando perguntados sobre todos os 

temas trabalhados. O que mostrou a importância 

de se ter mais trabalhos voltados para a 

divulgação dos mesmos.  

Quando perguntados sobre o código florestal a 

maioria respondeu não ter conhecimento do que 

se tratava (Figura 5).  

 
Figura 5: Relação de entrevistados que conhecem o 

Código Florestal. 

Após as palestras todos os produtores 

demonstraram ter um pouco de conhecimento 

sobre o código (Figura 6). 

 
Figura 6: Conhecimento sobre o Código Florestal 

após as palestras.  

 

Referente ao Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), 66% dos entrevistados declararam possuir 

conhecimento que toda propriedade deve ter esse 

cadastro (Figura 7) e os mesmos 66% afirmaram 

ter suas propriedades cadastradas (Figura 8). A 

cobrança de multas e perdas dos incentivos é um 

dos fatores que leva os proprietários de terras a 

legalizarem sua situação. 

 
Figura 7: Conhecimentos dos entrevistados quanto 

à obrigatoriedade do CAR. 

 
Figura 8: Relação dos entrevistados que realizaram 

o CAR. 

 

Quando perguntados sobre o Eucalipto, a 

maioria afirmou acreditar que o mesmo é um dos 

maiores inimigos da água (Figura 9). Nas cidades 

de Cantagalo, São João Evangelista e Peçanha, 

essa crença é um dos grandes empecilhos para a 

implantação dessa cultura. Após a palestra os 

produtores demonstraram mudar a linha de 

pensamento quando esclarecidas as dúvidas e 

questionamentos sobre a espécie florestal (Figura 

10), e entenderam que o grande problema é, na 

verdade, a forma errada de se cultivar a espécie. 
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Figura 9: Relação dos entrevistados quando 

perguntados sobre a relação Eucalipto/água. 

 
Figura 10: Relação dos entrevistados sobre a 

relação Eucalipto/água após a palestra. 

 

E, por fim, quando perguntados sobre a 

eficiência da palestra, os agricultores afirmaram 

estarem satisfeitos com as informações repassadas 

(Figura 11). 

 

 
Figura 11: Relação dos entrevistados quanto às 

informações repassadas na palestra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com os resultados obtidos no 

presente trabalho, depois das palestras e 

questionários aplicados, verificou-se que o curso 

de Engenharia Florestal é pouco difundido entre 

os alunos do ensino médio da região. Talvez isso 

se dê porque a inserção do curso na região ainda é 

recente, no entanto, pode-se verificar o interesse 

dos mesmos na área, principalmente no que se diz 

respeito ao reflorestamento e cuidado ambiental. 

Verificou-se também o grande interesse no 

plantio de eucalipto nas cidades onde o projeto foi 

executado, em especial, na cidade de Peçanha, 

onde o eucalipto é a principal fonte de renda da 

zona rural do município. Os produtores se 

mostraram bastante interessados nas normas do 

Código Florestal e na forma correta de se cultivar 

o eucalipto, justificando assim o presente trabalho. 
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RESUMOS EXPANDIDOS 

PÔSTER 02 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DOSES E FONTES DE ADUBAÇÃO NITROGENDA 

SOBRE O CRESCIMENTO DA ESPÉCIE Peltophorum dubium (SPRENG.) TAUB 

 

Camila Cordeiro Jácome
1(*)

, Aderlan Gomes da Silva
2(*)

, Graziele Wolff de Almeida Carvalho
1 (**)

   
 

1*
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, camila.c.jacome@gmail.com  

2*
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, Itabirito-MG, aderlan.silva@ifmg.edu.br 

1**
 Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, São João Evangelista-MG, graziele.wolff@ifmg.edu.br 

 

INTRODUÇÃO 

A espécie Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. comumente conhecida como canafístula, 

farinha-seca, faveira, sobrasil, tamboril-bravo, 

guarucaia, ibirá-puitá, é pertencente à família 

Fabaceae, subfamília Caesalpinoideae, podendo 

ser encontrada nos estados da Bahia, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul 

e Paraná e em florestas latifoliadas semidecíduas 

(LORENZI, 2008). 

Na fase adulta, sua altura varia de 15 a 25 

metros, e seu tronco varia de 50 a 70 centímetros 

de diâmetro; possui folhas compostas bipenadas, 

com 12 a 20 pares de pinas e 20 a 30 pares de 

folíolos por pina; e possui o fruto tipo legume 

indeiscente (LORENZI, 2008). 

A madeira de P. dubium tem um grande valor 

comercial, uma vez que muito se utiliza dela em 

construção civil, em indústria de móveis e 

guarnições; em construção naval e militar, além 

da marcenaria e carpintaria, chapas e peças para 

decorações de interiores e parquetes, dentre outros 

(CARVALHO, 2002). Além de ser utilizada em 

produções de lenha e carvão (SILVA et al., 1982 

apud CARVALHO, 2002), podendo também ser 

empregada no paisagismo; composição e 

reflorestamento de áreas degradadas (LORENZI, 

2008). 

Com os avanços tecnológicos acerca da 

produção de mudas, tem-se obtido melhorias 

significativas na qualidade destas, refletindo no 

crescimento, desenvolvimento, resistência a 

diversas pragas, madeira florestal e aumentando a 

versatilidade nas diversas áreas em que é 

utilizada. O presente trabalho busca avaliar os 

efeitos de diferentes dosagens da adubação 

nitrogenada na produção de suas mudas para que 

se obtenham árvores de qualidade para as 

exigências comerciais. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do presente estudo foram 

realizados dois experimentos independentes, um 

para verificação do melhor método de 

escarificação mecânica para quebra de dormência 

das sementes e o outro experimento para verificar 

a melhor fonte de nitrogênio e a melhor dose de 

cada fonte para a produção de mudas da espécie. 

Foram utilizadas 316 sementes da espécie P. 

dubium para a produção de mudas. Em ambos os 

experimentos foram utilizadas sementes que 

estavam armazenadas por até seis meses na 

câmara fria (6 a 8º C) do viveiro de produção de 

mudas florestais nativas do Instituto Federal de 

Minas Gerais campus São João Evangelista. 

Para verificar qual o melhor procedimento para 

escarificação mecânica das sementes de P. 

dubium foi realizado um teste de germinação. Para 

tal, as sementes foram levadas para o Laboratório 

de Energia do campus do IFMG - São João 

Evangelista. O teste consistiu em escarificar as 

sementes de três modos diferentes, com o auxílio 

de lixa d‟‟água de número 100: o primeiro 

friccionando as laterais da semente, o segundo 

friccionando a extremidade maior da semente e o 

terceiro, friccionando a extremidade mais fina. 

Para cada um dos tipos de escarificação, foram 

feitas duas repetições com 15 sementes cada, as 

quais foram acondicionadas sobre duas folhas de 

papel de filtro umedecidas e mantidas em placas 

de Petri de vidro, com tampa, totalizando 6 placas 

de Petri devidamente identificadas.  

Depois da montagem das placas, estas foram 

mantidas em câmara de germinação no 

Laboratório de Sementes, por seis dias, a 25 ºC, 

com fotoperíodo de 12 horas, para que fosse 

observada a eficiência dos métodos de 

escarificação empregados. Após este período 

avaliou-se a germinação pela emergência da 

radícula.   
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Para a realização deste trabalho, o método de 

quebra de dormência utilizado foi o de 

escarificação nas laterais da semente, que apesar 

de apresentar uma menor taxa de germinação é 

um processo mais rápido. Logo após a quebra da 

dormência realizou-se a semeadura em tubetes de 

170 cm³ devidamente esterilizados, utilizando-se 

de um substrato comercial para o preenchimento 

dos mesmos.  

A irrigação foi realizada duas vezes ao dia até 

o período da emergência, que ocorreu 10 dias 

após a semeadura. 

Após os dez primeiros dias da emergência, 

foram aplicados os tratamentos, que consistiam de 

cinco doses de cada um dos adubos, formulado 

NPK (12:07:16) e de liberação lenta ou nitrato de 

potássio (KNO3), que possui 13% de nitrogênio, 

nas seguintes quantidades: 0 (testemunha); 0,425; 

1,275; 3,825 e 5,1 g por planta. Para aferição das 

quantidades a serem aplicadas, os adubos foram 

pesados em uma balança de precisão, e em 

seguida a quantidade referente a cada dose foi 

diluída em 500 mL de água. Para facilitar a 

solubilização dos mesmos, os recipientes foram 

mantidos em banho-maria e a solução agitada até 

que fosse obtida completa dissolução dos adubos. 

Após a solubilização, os adubos foram aplicados 

às mudas com o auxilio de béqueres. Cada 

tratamento teve 30 plantas úteis (repetições) que 

receberam 20 mL da solução, sendo considerada 

planta útil uma planta por tubete. A dose aplicada 

foi parcelada em três aplicações, sendo uma 

aplicação realizada a cada trinta dias. Não houve 

adubação suplementar adicional nem adubação 

comum aos tratamentos. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com 

arranjo fatorial.  

Após 140 dias da adubação, foram avaliados o 

diâmetro do coleto, a altura de todas as plantas, 

massa seca de raízes e massa seca de parte aérea. 

Para avaliação, as mudas foram retiradas dos 

tubetes e separadas dos substratos com o auxílio 

de peneiras para a retirada das raízes que por 

ventura estavam presas neles. Em seguida foi 

medida a altura de planta, do coleto ao meristema 

apical, e o diâmetro do coleto, com o auxílio de 

um paquímetro. Após as medições, as mudas 

foram separadas em parte aérea e raiz, com o 

auxílio de uma tesoura de poda, e então lavadas e 

inseridas em saquinhos devidamente 

identificados. 

Ao final do processo, as mudas foram 

transferidas para o Laboratório de Energia do 

campus, colocadas em uma estufa de secagem à 

105°C por cerca de 24 horas. 

Após a secagem a massa da matéria seca da 

parte aérea e a massa da matéria seca da raiz foi 

determinada em balança de precisão. Todos os 

valores obtidos foram anotados em planilhas e 

formulários para as devidas análises. 

De posse dos resultados das avaliações foi feita 

a determinação da qualidade das mudas através 

das avaliações dos resultados obtidos em relação a 

altura da parte aérea (H), o diâmetro do coleto 

(DC), o peso de matéria seca total (PMST), a 

massa da matéria seca da parte aérea (MSPA), a 

massa da matéria seca das raízes (MSR), a 

correlação entre altura e diâmetro do coleto 

(H/DC), a relação entre altura e massa da matéria 

seca da parte aérea (H/MSPA), a relação entre 

massa da matéria seca da parte aérea e massa da 

matéria seca radicular (MSPA/MSR) por meio do 

índice de qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON 

et al., 1960 citado por Bernardino, et.al, 2005). Os 

dados não apresentaram normalidade e 

homogeneidade de variâncias, sendo submetidos 

ao teste não paramétrico de Friedman para 

verificar se houve diferença entre tratamentos. Em 

seguida os dados foram submetidos à análise de 

regressão linear. Nos casos em que foi possível 

ajustar um modelo linear de segundo grau, a dose 

ótima foi calculada igualando a primeira derivada 

a zero e resolvendo-se a equação.  

As análises foram realizadas no software 

Microsoft Excel®. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas 

ao nível de 5% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelo linear de segundo grau foi o que 

melhor explicou as variáveis estudadas em função 

das doses dos adubos. O ajuste da curva para a 

variável altura é mostrado na Figura 1. A dose que 

proporciona máxima altura foi calculada como 

2,38 g de NPK. Para KNO3 a dose calculada foi 

de 0,748 g por planta. 

Conforme o exposto foi observado para a 

altura da parte aérea, que as plantas foram mais 

sensíveis ao KNO3 que ao NPK, pois seus 

melhores rendimentos foram em dosagens 

menores que os melhores rendimentos do NPK, 

mas as plantas que receberam NPK cresceram 

mais. 
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Figura 1. Ajuste do modelo de regressão para a 

variável altura em função das doses de adubos.  

A) Adubo NPK; B) Adubo nitrato de potássio.  

 

Para a variável diâmetro do coleto, a dose 

calculada para cada planta que proporcionou o 

maior diâmetro foi 2,769 g de NPK e 0,738 g de 

KNO3, de acordo com os modelos apresentados 

na Figura 2. 

 

 
 

 
Figura 2. Ajuste do modelo de regressão para a 

variável diâmetro do coleto em função das doses 

de adubos. A) Adubo NPK; B) Adubo nitrato de 

potássio. 

De acordo com os resultados acima 

destacados, pode-se constatar rendimentos mais 

satisfatórios para o diâmetro do coleto das mudas 

quando se utilizou o NPK. Conforme o exposto 

observou-se que para o diâmetro do coleto, P. 

dubium respondeu de maneira mais sensível ao 

KNO3 que ao NPK novamente, pois os melhores 

rendimentos foram em dosagens menores, que os 

melhores rendimentos do NPK, mas os maiores 

diâmetros foram novamente obtidos com o uso de 

NPK. 

A dose calculada, por planta, para proporcionar 

maior massa seca de raiz foi de 2,585 g para o 

caso de NPK e 1,7 g para o uso de KNO3 (Figura 

3). Observou-se que P. dubium respondeu melhor 

às dosagens mais altas que aquelas calculadas 

para as variáveis anteriormente estudadas. 

Novamente a resposta mais sensível foi ao KNO3, 

mas os maiores valores de massa foram obtidos 

com uso de NPK. A maior massa de raízes 

proporciona uma maior exploração do substrato, 

resultando num maior crescimento e maior 

produção de parte aérea, provavelmente tendo 

resultado também em folhas maiores, o que não 

foi avaliado no presente estudo. 

 

      

 

                    
Figura 3. Ajuste do modelo de regressão para a 

variável massa seca da raiz em função das doses 

de adubos. A) Adubo NPK; B) Adubo nitrato de 

potássio. 

 
Para a massa seca da parte aérea a dose 

calculada que proporcionou a maior massa foi 

2,647 g para o uso de NPK e 1,737 g para o uso 
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de KNO3, com o uso dos modelos apresentados na 

Figura 4. 

 
   

 

    
        

 
Figura 4. Ajuste do modelo de regressão para a 

variável massa seca da parte aérea em função das 

doses de adubos. A) Adubo NPK; B) Adubo 

nitrato de potássio. 

 

Da mesma forma que a massa seca das raízes, 

para a massa seca da parte aérea observou-se que 

as mudas responderam melhor às dosagens mais 

altas. A resposta mais sensível novamente foi ao 

KNO3 que ao NPK, pois seus melhores 

rendimentos foram em dosagens menores que os 

melhores rendimentos do NPK. Como nos casos 

anteriores, os maiores valores de massa seca da 

parte aérea foram obtidos com o uso de NPK. 

De acordo com os resultados do índice de 

Qualidade Dickson (Figura 5), pode-se constatar 

que as mudas não apresentaram boa qualidade. O 

IQD mínimo proposto por Dickson é 0,2, não 

sendo alcançado neste experimento, uma vez que 

as mudas em todas as situações as mudas não 

atingiram este IQD mínimo. Isso ocorreu 

provavelmente em decorrência do pouco tempo 

que as mudas permaneceram no experimento. A 

dose calculada para obtenção do máximo valor de 

IQD foi 3,25 g para NPK e de 1,875 g para KNO3. 

 

 

 
Figura 5. Ajuste do modelo de regressão para a 

variável Índice de Qualidade de Mudas de 

Dickson (IQD) em função das doses de adubos. y1 

– modelo ajustado para NPK; y2 – modelo 

ajustado para KNO3. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

O uso de NPK proporcionou maior 

crescimento das plantas e maior qualidade das 

mudas, comparando-se com o KNO3, mas ambos 

apresentaram mudas de baixa qualidade, 

considerando-se o IQD.  
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INTRODUÇÃO 

A linguiça frescal é um dos produtos 

cárneos mais consumidos no Brasil. A 

produção é bastante lucrativa devido o 

processamento relativamente simples do 

produto. No entanto, o emprego de normas 

higiênico-sanitárias adequadas é essencial 

para a qualidade e rentabilidade do mesmo 

(ALMEIDA, 2005). Este tipo de embutido 

não passa pelo processo de cura ou 

defumação e sua estocagem é feita em 

câmeras frias (HOFFMANN et al., 1996). 

Possui prazo de validade comercial curto e 

sua qualidade microbiológica depende da 

ausência ou de baixos níveis de contaminação 

da matéria-prima e dos demais ingredientes 

empregados na produção (CORREIA, 2008). 

A confecção da linguiça frescal envolve uma 

série de etapas de manipulação, o que eleva as 

possibilidades de contaminação por 

microrganismos patogênicos ou 

deterioradores, podendo comprometer a 

qualidade do produto final, caso ocorram 

falhas durante o processo (CORREIA, 2008; 

MARQUES et al. 2006). A ausência de boas 

práticas durante a produção e comercialização do 

produto, combinado com o não cumprimento dos 

padrões higiênico-sanitários, podem causar altos 

riscos de contaminação por esses agentes 

microbianos. Além disso, a linguiça frescal 

apresenta inerentemente às suas características, 

fatores que favorecem a multiplicação de 

microrganismos patogênicos (MEDEIROS, 2011; 

FORSYTHE, 2002).  

Sendo assim, o trabalho foi realizado com o 

objetivo de avaliar as condições higiênico-

sanitárias da linguiça frescal artesanal de um 

estabelecimento comercial do município de São 

João Evangelista – MG e da linguiça frescal 

produzida setor de Agroindústria do IFMG – 

Campus São João Evangelista. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de linguiça frescal de carne suína 

obtidas do estabelecimento comercial escolhido 

foram denominados P01. Como comparador, foi 

utilizada a linguiça frescal confeccionada no setor 

de Agroindústria do IFMG – Campus São João 

Evangelista, a qual foi denominada P02. 

Durante as coletas, as amostras foram 

acondicionadas em caixa isotérmica devidamente 

desinfestada, de acordo com as recomendações de 

SILVA et al. (2010), e transportadas para o 

laboratório de águas do IFMG - Campus São João 

Evangelista. As análises microbiológicas foram 

realizadas no mesmo dia em que as amostras 

foram recebidas no laboratório.   

Foram realizadas duas análises 

microbiológicas de cada local coletado, com 

intervalo de dois meses entre cada análise. 

Preparo das Amostras  

Para o preparo das amostras utilizou-se um 

bisturi e uma placa de Petri desinfestada com 

solução de água destilada e hipoclorito de sódio 

na concentração 1,0%. Foram pesados 25 g de 

cada amostra que foram trituradas em 

liquidificador com 225 mL de água peptonada à 

0,1% durante dois minutos, obtendo-se uma 

diluição inicial de 10
-1 

(SILVA et al., 2010). 

Logo após, utilizando uma pipeta esterilizada 

de 1 mL, foi transferido 1 mL da solução da 

primeira diluição para um tubo de ensaio 

contendo 9ml de água peptonada (0,1%) para 

chegar à diluição de 10
-2

. As diluições 

subsequentes foram obtidas da mesma forma, 

sendo que antes da transferência o tubo foi agitado 

25 vezes em arco de 30 cm (SILVA et al., 2010). 

Para o teste presuntivo, três alíquotas de 

diluição da amostra foram inoculadas em três 

tubos de ensaio contendo 10 mL do caldo Lauril 

Sulfato Triptose (LST), utilizando-se uma pipeta 

mailto:simonealves_celeste@hotmail.com


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

05 a 09 de Junho de 2017. 

 

21 

estéril de 1 mL para cada transferência. Este 

processo foi repetido até que todas as diluições 

decimais sequenciais de amostra fossem 

transferidas (SILVA et al., 2010). 

Coliformes Totais  

Para determinação dos coliformes totais foi 

utilizado o Método do Número Mais Provável 

(NMP). Os tubos de LST que apresentaram 

crescimento e produção de gás nos tubos de 

Durhan foram considerados positivos. Uma alçada 

da cultura desses tubos foi transferida para tubos 

contendo caldo verde brilhante bile 2% (VB) e 

incubados em estufa à 35±5 °C por 24 ± 2h. Os 

tubos de VB com crescimento e produção de 

gases foram determinados de acordo com as 

tabelas de NMP (SILVA et al., 2010). 

Coliformes Termotolerantes 

A partir dos tubos de LST com produção de 

gases, foi transferida uma alçada de cada 

crescimento microbiológico para tubos contendo 

caldo Escherichia coli (EC) para a determinação 

do crescimento de coliformes termotolerantes. 

Esses tubos foram incubados em banho-maria à 

45±2°C por 24±2h. Os tubos com crescimento e 

produção de gás foram considerados positivos e 

sua contaminação determinada através do NMP 

(SILVA et al., 2010). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises de coliformes totais 

e termotolerantes obtidos na presente pesquisa 

encontram-se detalhados na Tabela 1.  

Tabela 1. Resultado da avaliação microbiológica.  

Amostras 

1° análise 

Coliformes 

totais NMP/g 

ou mL 

Coliformes fecais 

NMP/g ou mL 

    P01 

Estabelecimento 

comercial 

9,3x10
1
 1,5x10

1
 

P02 

Amostra teste 
7,5x10

1
 1,5x10

1
 

2° análise 

P01 

Estabelecimento 

comercial 

3,6 x10
1
 2,9x10

2
 

P02 
Amostra teste 

1,5x1
1
 9,2x10

0
 

 

Levando-se em consideração a lei RDC Nº 12, 

de 02 de janeiro de 2001 que determina limite 

máximo de 5x10
3
 NMP/g para a presença de 

coliformes fecais a 45°C, tanto a linguiça teste 

quanto a linguiça proveniente de estabelecimento 

comercial obtiveram resultados abaixo do valor 

máximo permitido pela legislação brasileira para 

coliformes fecais, ou seja, os valores estão de 

acordo com os padrões. Em relação aos 

coliformes totais, a legislação não disponibiliza 

valores máximos permitidos.  

Bezerra et al. (2012) encontraram valores 

semelhantes avaliando a qualidade microbiológica 

de linguiças toscanas comercializadas em 

estabelecimentos comerciais, e constataram que as 

amostras apresentaram contagem de coliformes 

dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.  

No entanto, Carvalho et al. (2012) compararam os 

níveis de contaminação por coliformes em 

linguiças suínas comercializadas em feiras livres e 

linguiças elaboradas em laboratório, antes e após 

o processo de defumação e obtiveram resultado 

positivo apenas nas amostras de linguiças frescais. 

Souza et al. (2014) também observaram que tanto 

as linguiças tipo frescal produzidas 

artesanalmente quanto as que eram produzidas sob 

inspeção e comercializadas, apresentaram 

coliformes termotolerantes em 100% das 

amostras.    

Mesmo que a contaminação por coliformes nas 

amostras de linguiça esteja abaixo do permitido, 

ela pode estar relacionada com o armazenamento/ 

manipulação pós-fabricação. De acordo com 

Almeida (2005) e Carvalho et al. (2012), a 

elevada atividade de água da carne fresca, mantida 

sob condições atmosféricas, torna-a um meio ideal 

para um rápido desenvolvimento microbiológico e 

de processos químicos e físicos que levam à 

deterioração.  

O manuseio do embutido cárneo em boas 

condições sanitárias, armazenamento em baixa 

temperatura e embalagem apropriada em torno do 

produto são essenciais para diminuir as 

contaminações microbianas, auxiliando na 

manutenção da vida útil do alimento. 

CONCLUSÕES 

Não houve contaminação à níveis acima do 

esperado por nenhum tipo de coliforme nas 

amostras avaliadas, não apresentando, portanto, 

riscos à saúde humana.  No entanto, se faz 

necessário a realização de mais estudos e 

investigações com relação aos embutidos cárneos 

da região, a fim de obter maior segurança em 

relação à integridade dos alimentos de outros 

estabelecimentos comerciais. 
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INTRODUÇÃO 

O comportamento hidrológico de uma bacia 

hidrográfica é função de suas características 

geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, 

rede de drenagem, solo, dentre outros) e do tipo 

de cobertura vegetal (LIMA, 1986).  

Neste sentido, o estudo morfométrico de bacias 

hidrográficas definido como a análise quantitativa 

das relações entre a fisiografia da bacia e a sua 

dinâmica hidrológica tem grande importância nas 

analises ambientais, pois por meio da abordagem 

quantitativa, pode-se ter uma melhor noção do 

comportamento hidrológico, uma vez que, os 

parâmetros morfométricos são bons indicadores 

da capacidade de escoamento superficial (NUNES 

et al., 2006). 

A análise morfométrica da drenagem 

possibilita inferências sobre as características 

geológicas, geomorfológicas e pedológicas da 

bacia e pode servir também como parâmetro para 

o planejamento do uso e ocupação do solo, pois os 

atributos físicos podem estabelecer níveis de 

fragilidades relacionados às características físicas 

e ambientais da área, indicando as possibilidades e 

restrições ao uso atual e futuro do solo (CALIL, 

2012). 

A interpretação geomorfológica traz 

informações relevantes para uma gestão eficaz de 

seus recursos naturais e para o entendimento de 

suas potencialidades e limitações quanto ao seu 

uso e ocupação (PISSARA et al., 2004; PINTO et 

al., 2005). 

O estudo morfométrico de bacias hidrográficas 

vem sendo aplicada em estudos com caráter 

quantitativo nas microbacias, onde se têm 

avaliado a densidade de drenagem, índice de 

circularidade, fator forma, coeficiente de 

compacidade, sinuosidade do curso principal, 

declividade da bacia, dentre outros. Estes 

indicadores revelam o formato da bacia, tipo de 

relevo, padrão de drenagem e ordem dos canais, 

possibilidade de ocorrência de enchentes e 

erosões, recomendação de uso da área (PISSARA 

et al., 2004; CARDOSO et al., 2006; TONELLO 

et al., 2006; TORRES et al., 2007, 2008; GOBBI 

et al., 2008) 

A área da bacia hidrográfica, por exemplo, tem 

influência sobre a quantidade de água produzida 

como deflúvio. A forma e o relevo, no entanto, 

atuam sobre a taxa ou sobre o regime dessa 

produção de água, assim como sobre a taxa de 

sedimentação. O caráter e a extensão dos canais 

(padrão de drenagem) afetam a disponibilidade de 

sedimentos, bem como a taxa de formação do 

deflúvio (LIMA, 1986). 

O estudo dos atributos morfométricos surge, 

portanto, como subsídio ao conhecimento da 

relação entre o relevo e a dinâmica hídrica da 

bacia (ALPINO et al., 2007), constituindo-se em 

um dos primeiros e mais comuns procedimentos 

executados em análises hidrológicas ou 

ambientais e tem como objetivo elucidar as várias 

questões relacionadas ao entendimento da 

dinâmica ambiental local e regional 

(TEODORO et al., 2007). 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou 

analisar a geomorfometria da bacia hidrográfica 

do rio São Nicolau Grande. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é a o alto curso da bacia 

hidrográfica do rio São Nicolau Grande, que está 

localizada no perímetro rural do município de São 

João Evangelista em Minas Gerais, entre as 

coordenadas geográficas longitudes 42º68‟17” e 

42º80‟51”, e entre as latitudes Sul 18º50‟00” e 

18º64‟46” e está inserida no domínio da bacia 

hidrográfica do rio Doce, conforme apresenta a 

Figura 1. 
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Fonte: IBGE (2010); GEMOG (2012). 

Figura 1. Localização da bacia do rio São 

Nicolau Grande. 

 

     A bacia hidrográfica do rio São Nicolau 

Grande está inserida na Unidade de Planejamento 

e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH- DO4 - 

Rio Suaçuí Grande.   

       O rio São Nicolau Grande é o corpo hidríco 

principal desta bacia, responsável pelo 

abastecimento publico do município de São Joao 

Evangelista e pelo Instituto Federal de Minas 

Geais Campus São João Evangelista. Este 

manancial atende inúmeras demandas dos 

produtores rurais e das propriedades do 

município.  

     Segundo Köppen e Geiger (1928), o clima da 

bacia hidrográfica do rio São Nicolau Grande é 

caracterizado como quente e temperado, sendo a 

classificação do clima é Cfa, tendo temperatura 

média anual de 20,2°C com invernos secos e 

amenos e verões chuvosos com temperaturas 

elevadas. A precipitação média anual é de 1377 

mm, sendo agosto o mês mais seco, quando 

ocorrem apenas 10 mm. Em dezembro, o mês 

mais chuvoso, a média fica em 308 mm. 

    Inicialmente extraiu-se a delimitação da bacia 

hidrográfica do rio São Nicolau Grande, através 

do arquivo vetorial em formato Shapefile (.shp) 

contendo a base hidrográfica otto-codificada do 

estado de Minas Gerais, obtido pela Gerência de 

Monitoramento e Geoprocessamento (GEMOG) 

(GEMOG, 2012). 

    Para a confecção dos mapas de altitude, 

declividade, hierarquização fluvial e nascentes 

utilizou-se o arquivo matricial modelo digital de 

terreno (MDT) recortado a partir do arquivo 

vetorial da delimitação da área da bacia (Extrac by 

Mask), disponível gratuitamente em formato 

geotiff, no portal da Embrapa Monitoramento Por 

Satélite (MIRANDA, 2005).  

       A elaboração do mapa de altitude, contou 

com o MDT da área da bacia do rio São Nicolau 

Grande, onde foi reclassificado em faixas de 

altitude variando de 100 em 100 metros, indo do 

nível 503 aos 969 metros de altitude, a partir do 

comando reclassify do ArcGis 10.2  

      Na construção do mapa de declividades 

utilizou-se o comando Slope do ArcGis 10.2 no 

arquivo matricial MDT, disponível no módulo 

3D Analyst . A partir disso fez-se a reclassificação 

das classes de declividade (comando reclassify do 

ArcGis 10.2) adotadas pela EMBRAPA em sua 

classificação de tipos de relevo (EMBRAPA, 

1979).      

      Em relação à hierarquização fluvial, também 

utilizou o modelo digital de elevação do terreno 

(MDT), onde se realizaram as seguintes etapas, 

sendo: 1º preenchimento de depressões (fill sinks); 

2º direção de fluxo (flow direction); 3º - fluxo 

acumulado (flow accumulation); 4º - delimitação 

da hierarquia fluvial (Stream Order) da drenagem. 

Posteriormente, o arquivo matricial foi convertido 

em formato vetorial em “shapefile”.    

    O levantamento dos dados para a determinação 

dos índices e parâmetros morfométricos contou 

com a manipulação dos mapas elaborados nesta 

pesquisa, onde os dados foram tabulados no 

aplicativo MS Excel® e calculados a partir das 

fórmulas.  

   As nascentes foram extraídas da drenagem 

gerada pelo MDT e convertidas em formato 

vetorial em “shapefile”, onde se utilizou o 

comando do ArcGis 10.2,  Data Management 

Tools > Features > Feature Vertices to Points. 

      As fórmulas para obtenção dos índices e 

parâmetros morfométricos podem ser encontradas 

em Villela e Mattos (1975), Teodoro et al. (2007), 

Florêncio e Assunção (2010), apresentadas a 

seguir: 
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 Equação 1: Coeficiente de Compacidade (Kc)  

Kc = 0,28 (P/√A) 

 

 Equação 2: Índice de Circularidade (Ic)  

 

Ic = 12,57*A/P² 

 

 Equação 3: Densidade de Drenagem (Dd)  

 

Dd = Lt/A 

Onde:  

 A = área de drenagem da bacia (m²).  

 P = perímetro da bacia (m)  

 Lt = Comprimento total dos rios e/ou canais 

em km 

 H = Declividade média. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

      Os resultados dos índices e parâmetros 

morfométricos calculados e da hierarquização 

fluvial e números de nascentes estão apresentados 

na Tabela 1 e Tabela 2.  

 

Tabela 1. Resultados dos parâmetros 

morfométricos da bacia do rio São Nicolau 

Grande. 

Índices-parâmetros 

morfométricos 
Valor Unidade 

Área 237958000 m
2
 

Perímetro 89413 m 

Comp. total de drenagem 364438 m 

Comp. do rio principal 264824 m 

Altitude máxima 969 m 

Altitude mínima 503 m 

Amplitude altimétrica 466 m 

Coef. de compacidade 1,623 - 

Índice de circularidade 0,374 - 

Dens. de drenagem 1,531 km/km
2
 

 

Tabela 2. Resultado da hierarquização fluvial e 

dos números de nascentes da bacia do rio São 

Nicolau Grande. 

Hidrografia Classificada   

conforme (Strahler,1957) 
Quantidades 

Canal de 1° Ordem 190 Canais 

Canal de 2° Ordem 46 Canais 

Canal de 3° Ordem 8 Canais 

Canal de 4° Ordem 1 Canal 

Números de nascentes 190 Nascentes 

   

  Conforme a Tabela 1, a área da bacia 

hidrográfica do rio São Nicolau Grande é de 

237,96 km² e o comprimento do rio principal é de 

36,21 km. 

    De acordo com os resultados, pode-se afirmar 

que a bacia hidrográfica do São Nicolau Grande 

possui formato alongado, o que favorece o 

escoamento superficial e reduz a ocorrência de 

cheias e inundações (VILLELA E MATTOS, 

1975). 

    Assim, há uma indicação de que a bacia não 

possui forma circular, possuindo, portanto, uma 

tendência de forma alongada. Tal fato pode ainda 

ser comprovado pelo índice de circularidade, 

possuindo um valor de 0,374. Conforme Cardoso 

et al., 2006, bacias com forma circular, há maiores 

possibilidades de chuvas intensas ocorrerem 

simultaneamente em toda a sua extensão, 

concentrando grande volume de água no tributário 

principal. 

  Além disso, a densidade de drenagem (1,531 

km/km²) também aponta para uma média 

capacidade de drenagem da bacia, visto que 

Villela e Mattos (1975) afirma que a densidade de 

drenagem de bacias hidrográficas varia de 0,5 

km/km² (para bacias com drenagem pobre) a 3,5 

km/km² ou mais (para bacias excepcionalmente 

bem drenadas). 

    O perfil de relevo da bacia, segundo a 

classificação de declividade da Embrapa (1979), 

na bacia hidrográfica do rio São Nicolau Grande, 

predomina-se as classe de relevo “Ondulado” e 

“Fortemente Ondulado”, conforme a Figura 2. 

   Enquanto as cotas altimétrica variam entre 503 

m e 969 m, predominando-se as altitudes entre os 

intervalos de 503 m a 600 m, seguidas de altitudes 

relevantes entre os intervalos de 781m a 800m 

(Vide Figura 2).  

  De acordo com a Tabela 2, a hierarquização 

fluvial realizada na bacia de drenagem do rio São 

Nicolau Grande, os canais fluviais são 

constituídos de 190 canais de primeira ordem; 46 

canais de segunda ordem; 8 canais de terceira 

ordem;  e 1 de quarta ordem, conforme a Figura 3. 

Para Christofoletti (1980), quanto maior a 

participação percentual de canais de primeira 

ordem, maior é a fragilidade da paisagem, pois os 

mesmos indicam maior dissecação do relevo, que 

pode ser provocada por controle estrutural, como 

falhas, fraturas ou dobramentos. 

   Conforme Tabela 2 e a Figura 3, constatou-se 

nesta pesquisa que a bacia do rio São Nicolau 

Grande possui 190 nascentes, onde diversas 

encontram-se em áreas altamente antropizada, 
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podendo já estar extinta ou inacessíveis, neste 

sentido, recomenda-se investigações em campo 

(MADEIRA, 2006).  

 
Figura 2. Mapa de declividade e altitude da bacia 

do rio São Nicolau Grande. 

 

 
Figura 3. Mapa da hierarquização fluvial e 

nascentes da bacia do rio São Nicolau Grande. 

CONCLUSÕES 

A utilização de ferramentas de 

geoprocessamento e de parâmetros morfométricos 

permitiu identificar que a bacia hidrográfica do rio 

São Nicolau Grande tende a favorecer o 

escoamento superficial em função do seu perfil 

alongado, possui uma capacidade de drenagem 

pobre, perfil de relevo significativamente 

expressivo de declividade e altitudes. No entanto 

o uso e ocupação do solo assim como os aspectos 

litológicos devem ser investigados a fim de 

prevenir possíveis eventos hidrológicos na bacia, 

visto que esta tem fragilidades e vulnerabilidades 

em relação ao relevo. 
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INTRODUÇÃO 

A homeopatia foi criada pelo médico alemão 

Samuel Hahnemann em 1796, principiando na 

terapêutica humana. Os primeiros relatos de sua 

utilização em plantas datam de 1920 no Instituto 

de Biologia de Stuttgart, na Alemanha 

(ANDRADE, et al. 2010). 

Por ser simples, barata e acessível a todos os 

agricultores, a tecnologia da homeopatia tem 

viabilizado a articulação de agricultores com 

baixa escala de produção, o que é essencial na 

implantação de novos modelos tecnológicos com 

inserção no mercado (CASALI, et al. 2011), 

principalmente no que diz respeito as técnicas 

utilizadas na agricultura orgânica, como 

corroborado por ROSSI et al. (2005). 

A homeopatia estimula o sistema de defesas 

destes organismos de modo que resistam às 

doenças, aos inseto-pragas e aos impactos dos 

fatores ambientais. A homeopatia promove ainda 

o equilíbrio sem extinguir fungos, vírus, bactérias, 

insetos e outros tipos de agentes (ANDRADE e 

CASALI, 2010). 

A homeopatia na agricultura foi certificada em 

2004 pela UNESCO/Fundação Bando do Brasil, 

como tecnologia social efetiva (CUPERTINO, 

2008). 

Segundo Arenales (1998) o medicamento 

Carbo vegetabilis ou simplesmente carvão 

vegetal, é originado do vegetal carbonizado da 

madeira de salgueiro (Salix), bétula (Betula 

pendula Roth) ou choupo (Populus). Ele tem 

auxiliado o restabelecimento de plantas sob 

condições de estresse e a quebra de dormência de 

algumas sementes. 

A Arnica montana, ou simplesmente Arnica, 

como relatado por CUPERTINO (2004) e 

CARVALHO et al (2005), colabora para o 

desenvolvimento vegetal melhorando questões de 

danos físicos provocados nas plantas, 

apresentando resultados positivos no aumento da 

produtividade e resistência das mesmas. 

O objetivo do presente trabalho foi de verificar 

as influências da aplicação dos medicamentos de 

Carbo vegetabilis e Arnica montana em diferentes 

dinamizações (30CH, 100CH e 1000CH) no 

desenvolvimento de plântulas de alface. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em casa de 

vegetação no setor de Horticultura do Instituto 

Federal de Minas Gerais campus São João 

Evangelista – MG (IFMG-SJE). O município de 

São João Evangelista localiza-se no Vale do Rio 

Doce, mais exatamente no Vale do Rio Suaçuí, a 

10º54‟ de latitude sul e 42º76‟ de longitude oeste 

(IBGE, 2013) e altitude de 680m (IFMG-SJE, 

2015). 

O delineamento foi inteiramente casualizado 

com 8 tratamentos: Carbo vegetabilis e Arnica 

montana, cada qual em três dinamizações; 30 CH, 

100CH e 1000CH, mais duas testemunhas (água 

destilada - testemunha absoluta e álcool 70% - que 

é o veículo de preparação das homeopatias). 

Os tratamentos foram: T1- Arnica montana 

30CH; T2- A. montana 100CH; T3- A. montana 

1000CH; T4- Carbo vegetabilis 30CH; T5 - C. 

vegetabilis 100CH; T6 C. vegetabilis 1000CH  –

T7- Álcool 70%; T8- testemunha absoluta, que 

consistia na aplicação de água destilada. 

Cada parcela experimental foi constituída de 

30 plantas de alface, oriundas da semeadura em 

sacos plásticos com capacidade de 0,5 L, onde 

permaneceram até o término do experimento. 

Foram semeadas três sementes de alface do 

tipo crespa da cultivar Vanda desenvolvida pela 

Sakata em cada saco plástico sendo desbastadas 2 

plântulas após sete dias de germinação 

permanecendo somente a mais vigorosa para 

condução do experimento. 

O substrato utilizado foi o comercial 

Plantmax® enriquecido com 1/3 do volume total 
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com esterco de curral curtido, proveniente do 

setor de Bovinocultura do IFMG-SJE. 

Os preparados homeopáticos utilizados foram 

obtidos em laboratório especializado da Farmácia 

Anagallis da cidade de Belo Horizonte, MG. 

Foram aplicados sob a alface três vezes por 

semana com intervalos de 2 dias por um período 

de 42 dias após o desbaste das mesmas. Sendo 

selecionadas as plântulas ao acaso para serem 

avaliadas. 

Os tratamentos foram diluídos na proporção de 

0,5mL por litro de água destilada, sendo aplicadas 

por pulverização até o ponto de escorrimento, 

seguindo a metodologia descrita por ROSSI et al, 

2006. 

De cada repetição amostrou-se 10 plântulas 

que foram levadas ao laboratório, onde 

inicialmente realizou-se a retirada das mesmas dos 

sacos plásticos sendo lavadas em água corrente 

para remoção do substrato. 

Para determinação da altura das plântulas 

(APL) e comprimento do sistema radicular (CSR) 

utilizou-se uma régua graduada em milímetros. A 

determinação da quantidade de folhas (NF) foi 

realizada pela contagem da quantidade de folhas 

completamente desenvolvidas com tamanho 

médio acima de cinco cm. 

Logo em seguida as mudas foram envoltas por 

jornal, identificadas e levadas para estufa de 

circulação forçada de ar, a uma temperatura média 

de 70ºC até atingir peso constante. 

Quando essas mudas atingiram o peso 

constante, efetuou-se então a determinação da 

massa seca da parte aérea (MSPA) e a massa seca 

das raízes (MSR), por meio de balança digital de 

precisão. 

A análise estatística dos dados compreendeu-se 

a análise de variância e a aplicação do teste de 

Duncan, ao nível de 5% para contrastar a 

diferença entre as médias de cada tratamento 

avaliando assim o seu efeito. Para isso utilizou-se 

o software estatístico ASSISTAT 7.7 pt. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As plantas avaliadas após os tratamentos 

apresentaram diferença significativa em relação ao 

parâmetro APL ao nível de significância de 5%. 

Pelo teste de Duncan percebeu-se que as 

médias dos tratamentos diferiram entre si 

ressaltando o efeito de todos os medicamentos 

testados tendo médias superiores ao álcool 70%. 

As maiores médias alcançadas para o quesito 

foram o tratamento 4 - aplicação de Carbo 

vegetabilis 30CH e a testemunha absoluta, e como 

menor média o esperado tratamento com álcool 

70%, sendo seguido pelo T1. Dado esse 

confirmado por FABRÍCIO e ROSSI (2006) 

evidenciando o incremento em altura produzido 

pelo medicamento C. vegetabilis sobre a 

testemunha absoluta. 

Com relação ao CSR houve diferença 

estatística ao nível de 5% de probabilidade entre 

as médias obtidas. Pelo teste estatístico percebeu-

se a redução do comprimento do sistema radicular 

para os tratamentos T5 -tratamento com Carbo 

vegetabilis 100CH e T6 – tratamento com Carbo 

vegetabilis 1000CH, e os incrementos sobre a 

testemunha absoluta obtida com os tratamentos 

pela ordem decrescente o T4 (Carbo 30CH), T3 

(Arnica 1000CH), T1 (Arnica 30CH), T2 (Arnica 

100CH). Ressalta-se novamente o incremento 

obtido por todos os tratamentos quando 

comparados em relação a aplicação de álcool 

70%, e o destaque do T4 com maior ganho 

incremento no parâmetro analisado. 

Dentre os tratamentos analisados para o NF, 

estatisticamente não foi significativo ao nível de 

significância de 5%. Entretanto pelo teste de 

Duncan pode-se perceber que nenhum dos 

tratamentos superou a testemunha absoluta, mas o 

T2 se equivaleu estatisticamente a ela. Todos os 

tratamentos foram superiores quando comparados 

ao T7- álcool 70%, que obteve a menor média se 

diferindo estatisticamente dos demais. 

Para as variáveis MSPA e MSR, obteve 

diferença estatística ao nível de significância de 

5% e pelo teste de Duncan teve-se o T8 – 

testemunha absoluta -  como maior média. Todos 

os tratamentos obtiveram incremento comparados 

com o T7 (aplicação de álcool 70%) que obteve 

menor média se diferindo estatisticamente dos 

demais. 

Embora o T8 tenha sido superior em MSPA e 

MSR, vale pontuar o ganho incremento do T4 

(Carbo vegetabilis 30CH), que superou todas os 

outros tratamentos e estatisticamente se equiparou 

a testemunha absoluta pelo teste de Duncan a 5%. 

Foi evidenciado através dos dados analisados o 

efeito ocasionado pelo uso dos medicamentos 

Carbo vegetabilis e Arnica montana em diferentes 

dinamizações no desenvolvimento da alface. 

Dentre os destaques dos homeopáticos testados 

o uso do Carbo vegetabilis na dinamização 30CH 

mostrou resultados mais próximos da testemunha 

absoluta, por sua vez o tratamento com Arnica 

montana na dinamização 30CH mostrou-se mais 

próxima dos valores obtido pelo T7. 

Os preparados homeopáticos desempenham 

influência na agricultura e usados de forma 

correta podem colaborar para o desenvolvimento 



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

05 a 09 de Junho de 2017. 

 30 

 

da atividade no país, melhorando renda dos 

pequenos produtores além de ser agregada nos 

mercados de produtos orgânicos e agroecológicos. 

 

 
 Figura 1. Alface tratada com o medicamento 

Carbo vegetabilis 30CH – T4. 

 

TRATAMENTOS APL CSR NF 

    

Arnica montana 

30CH 

8,38  b 19,03ab 5,70ab 

Arnica montana 

100CH 

10,63 ab 18,90ab 6,50a 

Arnica montana 

1000CH 

10,15 ab 20,52ab 6,0ab 

Carbo vegetabilis 

30CH 

12,77a 21,54a 6,30ab 

Carbo vegetabilis 

100CH 

11,14ab 16,17 bc 5,50ab 

Carbo vegetabilis 

1000CH 

9,80ab 13,80  c 5,40ab 

Álcool 70% 4,80   c 13,50  c 3,90 b 

Água destilada 12,20a 17,10ab 6,80a 

 

TRATAMENTOS MSPA MSR 

   

Arnica montana 

30CH 

0,36599 bc 0,11015 bc 

Arnica montana 

100CH 

0,66236ab 0,13775ab 

Arnica montana 

1000CH 

0,75605ab 0,11700 bc 

Carbo vegetabilis 

30CH 

1,07713a 0,18242ab 

Carbo vegetabilis 

100CH 

0,89292ab 0,13342ab 

Carbo vegetabilis 

1000CH 

0,55138ab 0,08564 bc 

Álcool 70% 0,16615  c 0,04787  c 

Água destilada 1,12096a  0,24266ª 

Tabela 1. Médias dos tratamentos sobre os 

parâmetros de ALP - altura das plantas; CSR – 

comprimento do sistema radicular; NF – número 

de folhas; MSPA – massa seca de parte aérea; 

MSR – massa seca de raíz. Teste de Duncan a 5% 

de probabilidade. Letras diferentes diferem entre 

si. 

Figura 2. Comparação entre os tratamentos T2, 

T4, T7 e T8, nos parâmetros APL, MSPA e NF. 

 

*APL – altura das plantas (cm), MSPA – massa seca da parte aérea 

(g), NF – número de folhas (un), T2 – tratamento com Arnica 
montana 100CH, T4 – tratamento com Carbo vegetabilis 30CH, T7 – 

tratamento de Álcool 70%, T8 – testemunha absoluta com água 

destilada. 

CONCLUSÕES 

Com base no presente trabalho, evidencia-se o 

efeito dos preparados homeopáticos no 

desenvolvimento da alface. 

Dos tratamentos analisados a aplicação de 

Carbo vegetabilis 30CH se destacou, 

incrementando o desenvolvimento da mesma. 

A aplicação de Arnica montana 30CH não se 

mostrou satisfatório para o presente trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é uma cultura de grande 

importância econômica, social e ambiental no 

mundo, é cultivada principalmente como matéria-

prima para as agroindústrias do açúcar, etanol e 

aguardente, sendo o Brasil o maior produtor 

(JADOSKI et al., 2010). As atividades envolvidas 

no cultivo da cana-de-açúcar, desde o plantio até 

sua colheita, constituem etapas extremamente 

importantes na sua exploração econômica. 

Garantir a qualidade durante as operações de 

implantação da lavoura é o primeiro passo para se 

alcançar o bom desenvolvimento e lucratividade 

da cultura (PAULI, 2009). 

Com a chegada do plantio mecanizado, as 

falhas se tornaram mais frequentes e, para não 

causarem prejuízos significativos na 

produtividade, o volume de mudas utilizadas 

tornou-se muito alto, atingindo níveis superiores a 

20 t/ha, um gasto excessivo de colmos que 

poderiam ser destinados à indústria. Além disso, 

essa prática aumenta o risco de difusão de pragas 

e doenças por meio da muda, dificultando o 

controle (LANDELL et al., 2012). 

A nova tecnologia promissora na cultura da 

cana-de-açúcar que substitui o plantio de toletes 

pela planta já formada tem atraído produtores em 

todo o país. Desenvolvida e lançada pelo Centro 

de Cana do Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), em Ribeirão Preto, o Sistema de 

Multiplicação de Mudas Pré-Brotadas (MPB) de 

Cana-de-Açúcar sugere um novo e mais eficiente 

conceito em plantio de cana-de-açúcar no Brasil. 

O sistema MPB consiste em colocar no campo 

uma planta já desenvolvida, com isso, a tendência 

é diminuir o risco de falhas, aumentando a 

homogeneidade do canavial, aliado a um alto 

padrão de sanidade. (LANDELL et al., 2012).  

A rápida produção de mudas é uma das 

vantagens desse sistema, neste sentido, a 

utilização de técnicas avançadas como a aplicação 

de reguladores vegetais pode incrementar nessa 

produção. Para Costa (2010), os reguladores 

vegetais funcionam como ativadores do 

metabolismo das células, proporcionam vigor ao 

sistema imunológico, reativam processos 

fisiológicos nas diferentes fases de 

desenvolvimento, estimulam o crescimento 

radicular e induzem a formação de novos brotos. 

O tratamento com o uso de reguladores 

vegetais tem por finalidade proporcionar um 

rápido desenvolvimento radicular, obtendo mudas 

vigorosas e padronizadas, como é o caso do 

Stimulate®, que apresentam hormônios vegetais 

em sua composição. Segundo Vieira e Castro 

(2004), o Stimulate® é um produto da Stoller do 

Brasil Ltda., classificado como biorregulador 

vegetal ou bioestimulante. É composto por três 

reguladores vegetais: cinetina, ácido giberélico e 

ácido 4-indol-3-ilbutírico. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar doses de 

biorregulador vegetal nas diferentes posições do 

colmo da planta de cana-de-açúcar utilizando o 

sistema de Mudas Pré-Brotadas (MPB). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido 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).  

O trabalho foi realizado em duas etapas, a 

primeira em caixas de brotação e a segunda em 

tubetes, em ambas as fases realizou-se avaliações. 

A variedade utilizada foi a RB867515, 

conhecida também por mineirinha. Esta variedade 

foi desenvolvida pelo programa de melhoramento 

genético de cana-de-açúcar da Universidade 

Federal de Viçosa - MG (UFV).  
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Na primeira etapa do experimento foram 

utilizadas bandejas plásticas para a brotação, estas 

foram lavadas e desinfestadas, submergindo-as em 

uma solução contendo 2% de hipoclorito de sódio 

(água sanitária) por aproximadamente um minuto. 

A segunda etapa do trabalho foi realizada em 

tubetes (capacidade de 290 cm
3
), onde foram 

individualizadas as gemas brotadas. 

A produção de mudas foi baseada no Sistema 

de Produção de Mudas Pré-brotadas (MPB) 

segundo Landell et al. (2012), com modificações. 

Os colmos foram coletados de cana-planta 

provenientes de um canavial com dez meses de 

idade, plantadas em outubro de 2015, situado no 

distrito de Nelson de Sena, no município de São 

João Evangelista-MG. A EPAMIG (2010) 

recomenda mudas sadias com 10 a 12 meses de 

idade para implantação de canavial pelo plantio 

convencional. As plantas coletadas se 

apresentaram sadias e livres de pragas. 

As gemas individualizadas foram separadas 

em: apicais, medianas e basais contando o número 

de gemas em cada colmo, de acordo com a 

classificação proposta por Almeida e Crócomo 

(1994): 1) Gemas jovens e em formação (apicais): 

gemas do palmito até as de número três e quatro; 

2) Gemas maduras e latentes (medianas): se 

encontram na região mediana do colmo; 3) Gemas 

em início de brotação (basais): geralmente se 

encontram mais próximas do nível do solo.  

O experimento foi instalado em delineamento 

inteiramente casualizado com quatro repetições e 

nove tratamentos, totalizando em 36 parcelas, 

arranjados em esquema fatorial 3 x 3, em que o 

primeiro fator, foram as doses do biorregulador 

vegetal Stimulate® (três doses correspondentes: 

D0 = 0 L. ha
-1

; D1 = 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). 

Os minirrebolos foram distribuídos em 

bandejas de brotação onde foi realizada a proteção 

dos mesmos com uso de fungicida à base de 

Azoxistrobina, como meio de prevenção a 

doenças com o objetivo de ampliar a sanidade 

inicial das mudas. A aplicação do BRV foi por 

meio de pulverização dos minirrebolos antes de 

serem cobertos pelo substrato, realizado após a 

aplicação do fungicida. 

Após a aplicação do BRV, os minirrebolos 

foram cobertos por dois litros de substrato e as 

bandejas de brotação foram levadas para bancadas 

no viveiro com tela de malha para 50,0 % de 

sombra. 

A fase de brotação durou 27 dias, sendo que 

neste período a irrigação foi realizada via regador 

manual e o molhamento foi suficiente para 

garantir a manutenção do processo de pré-

brotação, aplicando-se a mesma quantidade de 

água para todos os tratamentos. 

Após a fase de brotação realizou-se a 

individualização das gemas, onde as gemas 

brotadas foram transplantadas das bandejas de 

brotação para os tubetes.  

As mudas repicadas passaram por um processo 

de seleção de acordo com a altura, sendo 

selecionadas as dez mudas que apresentaram 

maior altura em cada bandeja de brotação, 

aferidas da inserção do caule ao minirrebolo até a 

última inserção foliar de cada muda. 

Na etapa final do processo, as mudas foram 

destinadas a aclimatação, na qual foram 

transferidas a pleno sol, com objetivo de aclimatá-

las às condições de plantio no campo. As mudas 

foram mantidas por 15 dias nesta fase. 

Na fase final do experimento, as mudas foram 

submetidas à lavagem do sistema radicular com 

auxílio de peneira com malha de 2,0 mm sob o 

uso de água corrente para retirada de excesso de 

substrato aderido as raízes. 

Foram avaliados os dados biométricos de 

Inserção da última folha (IUF), Comprimento de 

Raiz (CR), Diâmetro do Coleto (DC), Matéria 

Seca da Parte Aérea (MSPA), Matéria Seca de 

Raiz (MSR), Matéria Seca do minirrebolo (MSm), 

Matéria Seca da Raiz Total (MSRT), Matéria Seca 

Total sem minirrebolo (MSTsm) e Matéria Seca 

Total com minirrebolo (MSTcm).  

Todos os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância, e as médias em relação à 

posição do minirrebolo comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de significância. O efeito de dose foi 

avaliado por regressão linear de primeiro grau. As 

análises estatísticas foram realizadas com auxílio 

dos softwares Excel e programa estatístico 

Statistica 7.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De todos os parâmetros analisados constatou-

se significância para a posição da gema no colmo 

quanto ao, DC, MSm e MSTR, quanto à dose 

houve diferença significativa para UIF e MSm.  

Pelos resultados da análise de variância 

observou-se que não houve interação entre a 

posição e doses do biorregulador vegetal para 

todos os parâmetros avaliados. 

Na figura 1, encontram-se os dados para 

diâmetro do coleto (DC), observou-se que mudas 



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

05 a 09 de Junho de 2017. 

 34 

 

formadas pelas gemas das posições apicais e 

basais (10,82 e 10,47 mm, respectivamente) 

apresentaram maior DC que as de origem mediana 

(9,82 mm). Gemas que apresentam um maior 

IVB, como as apicais, tendem a crescer 

rapidamente conseguindo consequentemente um 

maior diâmetro. Já as gemas basais, como 

apresentam maior quantidade de reserva oferecem 

energia suficiente para o desenvolvimento das 

mudas durante e após o estádio de brotação. 

 

 

 
Figura 1: Diâmetro do coleto (DC) de mudas da 

variedade RB867515, formadas por gemas 

extraídas nas diferentes posições do colmo, aos 70 

DAP. Médias seguidas pela mesma letra, não 

diferem entre si pelo teste de Tukey em nível de 

5% de probabilidade. 

O resultado da inserção da última folha (IUF) 

aos 70 DAP referente à aplicação de Stimulate®, 

(Figura 2) verificou-se que ao aumentar a dose do 

biorregulador vegetal obtém-se incremento quanto 

ao IUF. Wanderley Filho (2011), avaliando a 

aplicação de Stimulate® e ácido indolbutírico 

(AIB) em cana-de-açúcar também verificou 

maiores taxas de crescimento e acúmulo de 

biomassa.  

Figura 2: Inserção da Última Folha (IUF) em cm, 

das mudas de cana-de açúcar, variedade 

RB867515 aos 70 DAP, em função das doses de 

biorregulador vegetal. 

 

A dose de 0,75 L.ha
-1

 proporcionou uma 

IUF de 22,42 cm, a dose 0,5 L.ha
-1

 apresentou 

21,92 cm e o controle obteve-se menor valor, de 

19,43 cm.  

O crescimento da planta demanda intensa 

atividade celular, dessa forma, atuam os 

reguladores vegetais responsáveis pela divisão 

celular e consequentemente alongamento do 

colmo, conferindo maior IUF com o aumento das 

doses do BRV. Esse crescimento é atribuído pela 

função em que as auxinas, citocininas e 

giberelinas conferem aos vegetais, sendo esses 

considerados hormônios de crescimento (TAIZ; 

ZEIGER, 2004). 

As variáveis de crescimento: comprimento de 

raiz, diâmetro do coleto, matéria seca da parte 

aérea e matéria seca de raiz, não apresentaram 

diferença estatística em relação às doses aplicadas 

(entre os tratamentos). Possivelmente, esse 

resultado pode ter ocorrido porque aos 70 DAP a 

planta ainda não havia atingido o seu pico 

máximo de crescimento, podendo ainda estar 

sobre influência das reservas do minirrebolo, o 

que estaria equiparando os tratamentos. 

Para os resultados de MSTR das mudas de 

cana-de-açúcar observou-se que diferiram 

estatisticamente quanto às origens das gemas no 

colmo. Verificou-se que a parte basal (70,42 g) e 

mediana (65,50 g) aos 70 DAP apresentaram 

valores superiores em relação as mudas obtidas de 

gemas apicais (62,92 g). Para as doses do BRV 

não se verificaram resultados significativos. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que, nas condições de 

realização do experimento, não houve interação 

entre a posição do minirrebolo no colmo e a 

aplicação de Stimulate® em mudas de cana-de-

açúcar. 

O diâmetro do coleto das mudas, a matéria 

seca do minirrebolo e matéria seca total da raiz, 

são parâmetros dependentes da posição das gemas 

no colmo. 

Ao aumentar a dose de Stimulate® em 

minirrebolo proporcionou maior comprimento da 

última inserção foliar, sendo a dose de 0,75 L.ha
-1

 

que adequou melhor resultado. 

Estudos mais aprofundados avaliando o 

crescimento e desenvolvimento das plantas de 

cana-de-açúcar a campo, advindas do sistema de 

produção de mudas MPB com aplicação de 

biorregulador vegetal devem ser realizados, a fim 
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de se obter resultados que possam traduzir em 

aumento da produtividade no final da colheita. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente produção de alimentos de origem 

animal e vegetal gera resíduos que precisam ter 

um destino adequado com vistas a não poluírem o 

meio ambiente e, em decorrência, constituírem 

fonte de receita para as atividades de produção 

zootécnica, agricultura e agroindústria. 

Para se instalar um plano de gestão ambiental é 

necessário a realização de uma análise ambiental, 

formulando-se uma hipótese preliminar de 

situações de impactos ambientais, considerando-

se requisitos técnicos, econômicos e financeiros 

de forma a obter as melhores alternativas 

ambientais para minimizar os impactos negativos, 

e otimizar ou potencializar os positivos MACEDO 

(1994). 

Neste sentido, a implantação de projetos que 

visem abordar soluções para o problema do lixo, a 

Educação Ambiental surge como importante 

instrumento de contribuição, promovendo a 

aprendizagem de novos conhecimentos e 

habilidades, valores e atitudes, conduzindo à 

formação de multiplicadores de práticas de 

comportamentos ambientalmente responsáveis 

VITORINO (2000). 

A implantação de tais projetos na microrregião 

de São João Evangelista, localizado na região 

Centro Nordeste do Estado de Minas Gerais, que 

apresenta grande expressividade em relação à 

produção agrícola, em geral formada de pequenas 

propriedades rurais com exploração agrícola e 

pecuária, envolvendo a agricultura familiar, visa  

contribuir na organização no momento do descarte 

dos resíduos produzidos, afim de evitar prejuízos 

na produção, bem como vir a se tornar fonte de 

receita para os produtores. 

No entanto, em função das condições sociais 

reinantes, os municípios apresentam dificuldade 

de coleta do lixo produzido nas propriedades 

rurais, cabendo a cada família responsável pelo 

destino adequado do lixo e resíduos sólidos 

produzidos. Dentro desse aspecto, a 

conscientização das famílias, a gestão ambiental e 

educação ambiental apresentam-se como uma 

alternativa para esclarecer e informar sobre a 

importância da reciclagem de materiais e o reuso 

dos excrementos produzidos nas atividades 

agropecuárias.  

Para VALLE (2002) a classificação tradicional 

dos resíduos sólidos – que incluem os resíduos 

pastosos e líquidos concentrados que não fluem 

por canalizações – divide-os em perigosos e não 

perigosos. 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho 

visou quantificar, qualificar os resíduos sólidos 

gerados nas Unidades Zootécnicas, Agricultura e 

Agroindústria do Instituto Federal de Minas 

Gerais Campus São João Evangelista, bem como 

propriedades rurais situadas na microrregião de 

São João Evangelista, assim como propor 

melhoria no sistema de gestão dos resíduos 

gerados. Evidenciando, principalmente, a 

necessidade de um melhor controle dos resíduos 

gerados em suas atividades, buscando técnicas 

viáveis de redução, reaproveitamento, reciclagem 

e disposição final adequada dos mesmos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido nas unidades 

educativas de produção do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

Campus São João Evangelista e na comunidade 

Quilombola de São Félix, no município de 

Cantagalo – MG. Para tanto, foi utilizado o 

transporte do IFMG – São João Evangelista para o 

deslocamento da equipe. 

O município de São João Evangelista, 

município de São João Evangelista - MG 

apresenta Latitude: 18° 32′ 46″ Sul, Longitude: 

42° 45′ 35″ Oeste (IBGE, 2017). Segundo a 

classificação climática proposta por Köppen, a 

região apresenta características climáticas 

distintas, específicas para região de clima tropical, 

sendo o inverno seco e o verão chuvoso, tendo 

uma temperatura média mínima de 21ºC e sua 
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média máxima de 27ºC por ano, a altitude média é 

de 692 m, com uma precipitação anual de certa de 

1180 mm (SILVA, 2013). Sendo abastecido pela 

bacia do Rio São Nicolau, que constitui a sub-

bacia do Suaçuí Grande, compondo a bacia 

hidrográfica do Rio Doce região Centro Nordeste 

do Estado de Minas Gerais, região essa 

caracterizada por ser localizado nos fragmentos 

remanescentes de Mata Atlântica, presente no 

estado de Minas Gerais.    

Foi realizado no período entre julho de 2016 a 

novembro de 2016 coletas de dados, qualitativos 

seguindo a separação de materiais em orgânico, 

papéis, metais, plástico e vidros e quantitativos, 

utilizando-se o método de pesagem semanal de 

cada tipo de resíduo que foi coletado dos setores 

de Zootecnia: Animais de Pequeno Porte 

(Zootecnia I); Animais de Médio Porte (Zootecnia 

II) e Animais de Grande Porte (Zootecnia III) e os 

três setores de Agricultura: Horticultura 

(Agricultura I), Culturas anuais (Agricultura II), 

Culturas perenes (Agricultura III), Agroindústria, 

Viveiro. 

Já na comunidade Quilombola de São Félix no 

município de Cantagalo-MG ao iniciar os 

trabalhos de coleta e quantificação dos diferentes 

tipos de resíduos produzidos dentro da 

comunidade, foi descoberto por meio de uma 

reunião com todos os membros da comunidade 

que dentro da mesma não é realizado o trabalho 

de coleta do lixo produzido, não sendo possível 

realizar a quantificação e identificação dos 

resíduos. A partir dessa constatação, foram 

desenvolvidas outras maneiras de trabalhar o lixo 

produzido dentro da comunidade, de forma 

minimizar os impactos negativo do acúmulo de 

resíduos nos quintais. 

A comunidade quilombola de Cantagalo foi 

visitada semanalmente, e nessas visitas foi feita a 

análise qualitativa dos resíduos existentes na 

comunidade e foi iniciado o trabalho de 

conscientização sobre o descarte adequado do lixo 

e resíduos de produção, incluindo métodos de 

reciclagem, mutirões de limpeza e princípios 

básicos de compostagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos setores de zootecnia em geral, foram 

quantificados de forma direta os resíduos que não 

eram reaproveitados, sendo que os dejetos foram 

quantificados de maneira indireta através de 

tabelas existentes, e os mesmo eram destinados a 

Horticultura, com exceção dos dejetos produzidos 

na Zootecnia II (Suinocultura).  

A matéria orgânica constituí 92% do peso total 

dos materiais quantificados (Figura 1), no setor de 

Zootecnia I, sendo que boa parte desse peso era de 

animais mortos. 

 

 
Figura 1. Gráfico em pizza com a percentagem de 

cada tipo de resíduo sólido avaliado na zootecnia I. 

Na Zootecnia II e III, o resíduo produzido em 

maior quantidade foi o papel (figura 2 e 3), que 

era proveniente da higienização na aplicação de 

medicamentos em suínos e limpeza dos tetos das 

vacas durante processo de ordenha. 

 

 
Figura 2. Gráfico em pizza com a percentagem de 

cada tipo de resíduo sólido avaliado na zootecnia II. 

 

 
Figura 2. Gráfico em pizza com a percentagem de 

cada tipo de resíduo sólido avaliado na zootecnia 

III. 

Papel e plástico (figura 4) se expressaram de 

forma significativas, no setor de Agroindústria, 

42% e 58% respectivamente, pelo fato de que o 
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excesso da produção e destinado ao posto de 

vendas, e esses produtos devem estar embalados e 

rotulados, e estas embalagens e rótulos geram 

subprodutos que são descartados. 

 

 
Figura 4. Gráfico em pizza com a percentagem de 

cada tipo de resíduo sólido avaliado na 

agroindústria. 

Se tratando de viveiro, o mesmo faz uso de 

tubetes de plástico que possui uma vida útil 

limitada. Outros produtos encontrados no setor 

foram embalagens de adubo e substrato, 

caracterizando o plástico como o resíduo 

produzido em maior quantidade (figura 5). 

 

 
Figura 5. Gráfico em pizza com a percentagem de 

cada tipo de resíduo sólido avaliado no viveiro. 

No setor de Horticultura o único resíduo 

produzido foi plástico, proveniente de embalagens 

de insumos (adubos, defensivos, sacolinhas de 

mudas, etc.). 

Após a entrevista com os membros da 

comunidade, ficou constatado que todos os 

resíduos produzidos não tinham um destino 

adequado, devido ao fato de não haver coleta de 

lixo de nenhuma forma na comunidade. No caso 

de plástico e papel, o destino final praticado era a 

queima, e no caso de garrafas PET, as mesmas 

eram utilizadas para o armazenamento de milho e 

feijão produzido na comunidade. Metal e vidro, 

eram jogados nos quintais, e o material orgânico 

era usado como alimento para porcos e galinhas. 

Devido a este fato, o lixo não pôde ser 

quantificado na comunidade. 

Haja visto a realidade da comunidade, foi 

iniciado um trabalho visando a compostagem de 

dejetos de animais, e folhas, que eram varridas 

diariamente dos quintais, e queimadas.  

Foi oferecido aos membros da comunidade, 

um minicurso de compostagem, onde todos os 

métodos de construção da composteira foram 

ensinados como a separação dos resíduos que 

viriam a serem degradados, os quais foram usados 

resíduos orgânicos e dejetos de animais 

produzidos na comunidade, em seguida foi 

realizado a escolha do local de montagem da pilha 

para evitar a contaminação pelo o chorume 

produzido pela a degradação dos resíduos, para 

em seguida realizar a montagem da composteira. 

A partir daí os dejetos de animais que antes eram 

lançados no córrego que passa na comunidade, 

passaram a ser coletados e utilizados na produção 

de substrato orgânico que está sendo utilizado na 

produção de hortaliças. 

Em parceria com a EMATER-MG e a 

Prefeitura Municipal de Cantagalo, foi organizado 

um Mutirão de Limpeza, onde voluntários e 

membros da comunidade juntaram para recolher e 

separar todos os tipos de resíduos que estão 

acumulados nos quintais das casas da 

comunidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, cada setor possui um resíduo que 

se sobressai em relação aos demais, sendo que o 

papel foi o mais abundante nos setores de 

Zootecnia. 

Nos demais setores, os materiais que 

apareceram em maior quantidade, foram o 

plástico e papel, e os mesmos não são 

reaproveitados, com isso são descartados junto ao 

lixo da cidade, que tem com destino final o lixão 

público. 

Pelo fato de não haver nenhum tipo de coleta 

de lixo dentro da Comunidade Quilombola, os 

moradores acabam por fazer a queima de alguns 

materiais, reaproveitamento de outros e algumas 

vezes, principalmente no caso de vidros e metais, 

depositam no fundo de seus quintais. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento populacional tem ocasionado 

mudanças drásticas no ambiente em decorrência 

da necessidade de alterar as características 

naturais para construção de moradias e abertura de 

grandes áreas para produção de alimentos 

(BERTÃO, 2015).  

Diante disso, estudos e pesquisas que 

estabelecem correlações entre o uso e a ocupação 

dos solos e os recursos hídricos, tornam-se 

ferramentas extremamente importantes para o 

planejamento e gerenciamento dos recursos 

hídricos na bacia hidrográfica ou no município.  

Para Menezes et al. (2009), o uso do solo 

influencia as áreas de recarga de nascentes, 

determinando mudanças na dinâmica temporal e 

vazão, dessa forma um estudo sistemático sobre o 

uso e ocupação do solo é importante em áreas de 

nascentes. 

Sob esta perspectiva, a escolha da área do 

presente estudo, se justifica pelo fato de que nos 

últimos anos o município de São João Evangelista 

tem sofrido ameaças e riscos de racionamento em 

função da redução da vazão do rio São Nicolau 

Grande, principalmente nos períodos de estiagem, 

no inverno. 

O rio São Nicolau Grande é o principal rio e de 

maior magnitude do munícipio, responsável pelo 

abastecimento público, dessedentação de animais 

e consumo agroindustrial de diversos usuários. 

A denominação rio São Nicolau Grande 

deriva do nome “Nicolau Jose De Oliveira”, o 

primeiro morador de origem eurobrasileira de São 

Joao Evangelista. Este, por volta de 

1800, estabeleceu sua fazenda na cabeceira deste 

rio, denominando-o de Ribeirão São Nicolau 

(PIMENTA, 1966).  

Mas apesar da sua importância histórica, 

econômica e ambiental, este rio vem sofrendo 

intensos processos de antropização e degradação o 

que tem levado a deterioração da qualidade e 

quantidade hídrica desse curso d‟agua.  

Em outubro de 2014 o munícipio apresentou 

sintomas de risco de racionamento. Em setembro 

de 2015, a Prefeitura de São João Evangelista 

decretou situação de emergência no município, 

em função do longo período de estiagem e a 

consequente diminuição do nível de água no 

reservatório da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA) que abastece o 

município.  

Entretanto, não percebemos nenhuma politica 

ambiental que estabeleça diretrizes para a redução 

do processo de antropização e degradação 

principalmente na área de contribuição à montante 

do ponto de captação de abastecimento público, o 

que intriga e desperta diversas preocupações e 

alertas para os usuários diretamente afetados. 
Portanto, se não houver impedimento no 

processo de antropização no alto curso da bacia, 

os usuários do munícipio de São João Evangelista 

podendo sofrer consequências severas no sistema 

de abastecimento público e podendo chegar a uma 

violenta crise hídrica, já que não possui outra 

fonte de captação ou curso d‟agua com vazão 

compatível com a demanda hídrica de usuários.  

Sendo assim, o presente trabalho teve como 

objetivo investigar a influência do uso e ocupação 

dos solos sobre a disponibilidade hídrica dos 

recursos hídricos à montante do ponto de 

capitação feita pela Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA e ao Instituto Federal de 

Minas Gerais-Campus São João Evangelista.. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado no alto curso da 

bacia hidrográfica do rio São Nicolau Grande, 

localizada no perímetro urbano do município de 

São João Evangelista, MG, nos domínios da bacia 

hidrográfica do rio Doce, entre as coordenadas 

geográficas longitudes 42º68‟17” e 42º80‟51”, e 

entre as latitudes Sul 18º50‟00” e 18º64‟46” 

(Figura 1).  
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Fonte: COPASA (2016), IBGE (2010), GEMOG (2012). 

 

Figura 1. Localização da bacia do rio São 

Nicolau Grande.  
 

A área de contribuição de drenagem do alto 

curso rio São Nicolau Grande é de 59,83 km², 

com rio de 12,43 km extensão (da nascente até o 

ponto de captação) e representam 25% da área 

total da bacia do rio São Nicolau Grande. De 

acordo com os dados da série histórica de vazão 

do ano de 1990 a 2016 da estação fluviométrica 

de monitoramento (código 6280000102), o rio 

São Nicolau Grande possui uma vazão média de 

215 l/s (COPASA, 2016). 

De acordo com Madeira (2006), A vazão do 

rio São Nicolau Grande no período da seca fica 

em torno de 120 a 125 l/s
 
podendo chegar a 200 a 

250 l/s
 

o período das chuvas, sendo que, são 

captados em torno de 30 l/s
 
para o abastecimento 

do município. 

Os corpos hidrícos que contribuem para o 

regime de vazões à montante dos pontos 

captações de água para abastecimento público são 

os córregos: Cachoeirinha, da Vicentina, das 

Palmeiras e Vargem Alegre. 

Segundo Köppen e Geiger (1928), a 

precipitação média anual da bacia é de 1377 mm, 

sendo agosto o mês mais seco, quando ocorrem 

apenas 10 mm. Em dezembro, o mês mais 

chuvoso, a média fica em 308 mm.   

    O sistema de abastecimento de água do 

munícipio de São João Evangelista começou a ser 

operado pela COPASA em 1979. Atualmente, a 

COPASA abastece uma população de 

aproximadamente 10 mil habitantes no núcleo 

urbano de São João Evangelista.  

     Já o sistema de abastecimento de água do 

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São 

João Evangelista (IFMG-SJE), antiga para 

Escola Agrotécnica Federal de São João 

Evangelista-MG. Atende uma população de 

aproximadamente 1300 indivíduos (Professores, 

servidores e estudantes), e atividades 

agroindustriais, irrigação dessedentação de 

animais de mais de 3127 animais. 

Inicialmente buscou-se levantar a bibliografia 

existente sobre a gestão dos recursos hídricos no 

Brasil. Para avaliar a influência do uso e ocupação 

do solo no regime de vazões do rio São Nicolau 

Grande, esta pesquisa utilizou-se como suporte de 

análise e investigação ambiental o mapeamento 

dos tipos de uso da área de contribuição de 

drenagem à montante dos pontos de captações da 

COPASA e do IFMG-SJE atual e comparamos 

com os resultados obtidos do estudo de Madeira 

(2006). 

Para elaboração do mapa de uso e ocupação do 

solo da área, foram utilizadas imagens orbitais 

com resolução espacial de 30 metros captada pelo 

sensor Operacional Land Imager (OLI), instalado 

a bordo do satélite Landsat-8 e disponibilizadas 

pela United States Geological Survey (USGS). As 

imagens foram captadas na data de 25/11/2016 e a 

escolha destas imagens deve-se ao fato das 

mesmas serem as mais atuais sem a presença de 

nuvens sobre a região de estudo. Posteriormente, 

com o auxílio do software da ESRI® ArcGis 10.2 , 

realizou-se o processamento digital de imagens 

(PDI), com o emprego da classificação 

supervisionada. 

Além disso, utilizou-se dados da série histórica 

de monitoramento de vazão do ano de 1990 a 

2016 da estação fluviométrica de monitoramento 

(código 6280000102), no ponto de captação o rio 

São Nicolau Grande da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA para 

compreender os processos de redução de vazão ao 

longo dos anos na área deste estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     Apresentam-se, na Tabela 1 e a Figura 2 o 

atual estado do uso e ocupação do solo no alto 

curso da bacia do rio São Nicolau Grande e a 

tabela com os respectivos valores das áreas 

utilizadas em hectares e em percentagem.  

Tabela 1. Os principais tipos de usos no alto 

curso da bacia do rio São Nicolau Grande. 

Os principais 

tipos de usos  
Ano 

% 
Ano 

 % 
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2002* 

(Ha) 

2016 

(Ha) 

Pecuária/áreas 

de pastagens 

degradadas 

3844 64,2% 4098 68,5% 

Mata Estacional 

Semidecidual e 

capoeirões 

1845 30,8% 1565 26,2% 

Áreas 

Construídas 
48 0,8% 67 1,1% 

Eucalipto e 

Agricultura 

anual  

227 3,8% 240 4,0% 

Corpos hidrícos, 

Açudes, 

Barragens, 

Banhados e 

Brejos 

19 0,3% 13 0,2% 

Total 5983 100% 5983 100% 

* Adaptado de IBGE/SIDRA (2002) apud Madeira (2006) Córregos 

Alto São Nicolau, Vargem Alegre (ha) e Córregos Palmeiras/ 

Cachoeirinha (ha). 

  

Fonte: USGS (2016); GEMOG (2010). 

 

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo da área 

de drenagem à montante dos pontos de captações 

para abastecimento público do município de são 

João Evangelista. 

      A análise da evolução do uso do solo no 

período 2002 e 2016 apontou um aumento 

significativo nas áreas de pecuária/ pastagens 

degradadas, cujo aumento fora de 4%. Houve 

também uma redução da Mata Estacional 

Semidecidual de 5%. Isso ocorre em função da 

principal atividade econômica da região, que é a 

agropecuária. O alto curso da bacia do rio São 

Nicolau Grande, apresenta estrutura fundiária 

predominante de pequenas e médias propriedades. 

A isto se soma o agravante, pois em sua maioria 

marcada pela atividade econômica de natureza 

familiar e caracterizada pelo baixo emprego de 

tecnologia e utilização de insumos, o que acarreta 

em uma maior degradação dos solos, 

desmatamentos e da paisagem. 

       As áreas construídas aumentaram 0,3% no 

alto curso da bacia. Enquanto o plantio de 

eucalipto e agricultura anual aumentaram 0,2%. 

De acordo com dos dados IBGE (2013), as 

principais atividades realizadas no alto curso do 

rio São Nicolau Grande são: pecuária de leite, 

plantio de eucaliptos (Cenibra Florestal e 

pequenos silvicultores), milho e feijão, 

apresentando, também, um grande potencial para 

fruticultura e café irrigado e a indústria de 

transformação de produtos oriundos da 

agropecuária.  

      Já os corpos hidrícos açudes, barragens, 

banhados e brejos reduziram 0,1%. Corroborando 

para esta afirmativa a Figura 3 representa as 

reduções das vazões nos últimos anos, onde no 

ano de 2002 a vazão média do rio São Nicolau 

Grande neste trecho era de 181 l/s, enquanto no 

ano de 2016 a vazão foi 40 l/s. 

    Fonte: COPASA (2016). 
 

Figura 3. Vazões registradas no ponto de 

captação capitação feita pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA no rio 

São Nicolau Grande, MG. 

De acordo com a Figura 2, o alto curso do rio 

São Nicolau Grande possui aproximadamente 52 

nascentes que se localizam nas regiões conhecidas 

como Comunidade Ribeirão da Mesa, Palmeiras, 
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Vargem Alegre e Vargem Grande e percorre em 

diversas propriedades rurais antes de chegar ao 

ponto de captação para o abastecimento público 

do município. Porém, diversas nascentes já se 

encontram praticamente extintas ou em processo 

avançado de degradação. Sendo os principais 

problemas observados em relação à situação das 

nascentes estão associados ao modo de uso e 

ocupação dos solos.  

Sendo à retirada indiscriminada da cobertura 

vegetal, construção de pequenas represas 

próximas às cabeceiras, desmatamento das matas 

ciliares inclusive nas nascentes, queimadas, 

erosão e compactação dos solos pelo pisoteio 

excessivo do gado próximo às áreas de recarga e 

nascentes as principais causas que sucumbirão na 

redução sistemática da vazão do rio São Nicolau 

Grande nos últimos anos. 

O processo intenso de antropização nessa 

região é decorrente do tamanho da propriedade, 

uma vez que nessa região ocorre predominância 

de pequenas propriedades rurais, com base na 

agricultura familiar, onde o emprego de técnicas 

agriculturais arcaicas e rudimentares ainda é uma 

atividade recorrente. 

A Figura 4 e Figura 5 a seguir retratam a 

situação do rio São Nicolau Grande, desaguando 

no rio Suaçuí Grande nas proximidades da 

comunidade rural, Ponte Nova, em novembro de 

2016. Nessa data registrou-se com auxilio de uma 

fita métrica o comprimento do rio São Nicolau 

Grande, cuja sua extensão é de 3 metros de 

largura. Enquanto a profundidade mensurada na 

área central da calha do rio São Nicolau Grande é 

de 27 cm. 

Essas dimensões do rio São Nicolau Grande 

obtidas, demonstram claramente que o município 

possui uma fragilidade e vulnerabilidade hídrica, 

visto que, apesar deste curso d‟água ser 

considerado o principal e de maior porte do 

município e que possui as condições mais 

adequadas para o abastecimento público, este 

manancial é pequeno e possui uma vazão baixa.  

Ou seja, qualquer impacto ou escassez hídrica que 

venha ocorrer neste manancial, poderá afetar 

diversas necessidades e demandas e a vida de 

diversos usuários desta bacia atende na bacia. 

 
Figura 4. Medição da largura (m) do Rio São 

Nicolau Grande próximo da sua foz com o rio 

Suaçuí Grande. 

 
Figura 5. Medição da profundidade (Cm) do Rio 

São Nicolau Grande próximo da sua foz com o rio 

Suaçuí Grande. 
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CONCLUSÕES 

As técnicas de geoprocessamento se 

mostraram muito eficaz na análise ambiental e 

possibilitaram classificar e quantificar os tipos de 

uso e ocupação do solo da área de contribuição do 

alto curso da bacia do rio São Nicolau Grande 

atual.  

A análise comparativa dos tipos de uso e 

ocupação do solo do ano de 2002 com o ano de 

2016 demonstraram que as atividades pecuárias, 

áreas construídas, eucalipto e agricultura anual 

aumentaram. Em contrapartida, a Mata Estacional 

Semidecidual e capoeirões e o corpos hidrícos, 

açudes, barragens, banhados e brejos reduziram. 

De acordo com COPASA (2016), as reduções 

das vazões nos últimos anos ocorreram 

significativamente, onde no ano de 2002 a vazão 

média do rio São Nicolau Grande era de 181 l/s, 

enquanto no ano de 2016 a vazão foi 40 l/s.  

Tais reduções na vazão exibem uma relação 

direta com a degradação e o desmatamento que 

tem reduzido bruscamente capacidade de 

infiltração e armazenamento de água no solo, 

evitando assim uma maior recarga do rio São 

Nicolau Grande.  

Neste sentido, sugere-se a continuação de 

estudos mais aprofundados e as implementações 

de políticas públicas para impedimento do avanço 

do processo de antropização na área de recarga 

dos pontos de captação para abastecimento 

publico. Caso nenhumas medidas forem tomadas 

no gerenciamento dessa área, poderá sucumbir a 

uma crise hídrica futuramente. 
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INTRODUÇÃO 

Com o início do 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 haja 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 (CELESTINO et al., 2000). 

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. Sendo assim as 

culturas cultivadas na presença de um campo 

magnético e submetidas a uma irrigação com água 

magnetizada demonstram ser afetadas e podem 

apresentar modificações significativas em seu 

desenvolvimento (PANG, 2006). 

Diversos trabalhos foram realizados com 

resultados positivos, dentre estes estão a avaliação 

da germinação em sementes de arroz (Martinez et 

al., 1999) e cevada (Martinez et al., 2000), nos 

quais foram utilizados 150 mT, de intensidade e 

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

de exposição crónica. Neste sentido, resultados 

promissores foram obtidos com trabalhos 

desenvolvidos com sementes de rapé 

(Aladjadjiyan e Ylieva, 2003) e milho 

(Aladjadjiyan, 2002). Edmiston (1972), 

trabalhando com sementes de mostarda, verificou 

aumentos na produção desta cultura.  

De modo semelhante, outras variáveis 

fisiológicas foram examinadas para diferentes 

fases de crescimento em culturas de interesse 

agronómico e silvicultura (Pittman, 1963), o 

crescimento das plantas de tomate (Dayal e Shing, 

1986) e aumento da produção (De Souza e Garci, 

1999; Souza et al., 2006). Os efeitos sobre o fruto 

de tomate têm sido estudados por Boe e Salunkhe 

(1963). 
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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, 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 produtivo da 

alface, expostas ao campo magnético ao nível de 

campo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em fevereiro e 

teve término em abril de 2017, no setor 

horticultura, no Instituto federal de Minas Gerais, 

no município de São João Evangelista, MG. As 

sementes peletizadas utilizadas para os testes 

foram da cultivar Veneranda da marca Feltrim.  

As sementes foram submetidas a campos 

magnéticos, produzidos por uma bobina de 

Helmholtz, direcionados, com sentido de cima 

para baixo, além de um grupo controle, cuja 

germinação ocorreu de modo convencional. 

Foi utilizado o delineamento experimental em 

blocos casualizados (DBC), constituído por dois 

tratamentos e três repetições, totalizando seis 

parcelas com 48 plantas cada, dispostas em 4 

fileiras. Cada bloco foi constituído de um canteiro 

com 6 m de comprimento, 1,2 m de largura e 0,20 

m de altura, sendo utilizado 0,30 m de separação 

entre os tratamentos. Portanto, cada parcela 

apresentava uma área total de 3,6 m². Sendo todos 

os tratamentos montados simultaneamente 

Os tratamentos testados foram os cultivos do 

alface em modo convencional e pela interferência 

magnética.  

A calagem foi feita 30 dias antes do 

transplantio das mudas nos canteiros. As 

adubações foram determinadas de acordo com a 

análise de solo e a recomendação para a cultura da 

alface (RIBEIRO et al., 1999), sendo utilizados 

como fonte de N, P e K os fertilizantes ureia (45% 

de N), superfosfato simples (18% de P2O5) e 

cloreto de potássio (60% de K2O), 

sucessivamente.  

O transplantio das mudas da cultivar 

Veneranda foi feito, com 20 dias da semeadura, 

realizada no início do experimento. 

No teste, no período de germinação até 

transplante de mudas, estas foram submetidas ao 

campo magnético, de forma que as bandejas de 

mudas ficassem no centro do solenoide (local de 

menor variação do campo produzido).  

A emergência foi, então, avaliada diariamente, 

por meio da contagem de plântulas normais 

(BRASIL, 1992).  

Após tal, houve o transplante das mudas. Os 

tratos culturais foram realizados diariamente, 

sendo a aplicação de água feita com regadores 

para quantificar água disponibilizada para as 

plantas. Todos os tratamentos foram montados 

simultaneamente na casa de vegetação do setor de 

horticultura do campus e temperatura oscilando de 

17 a 27° C.  

O campo magnético foi produzido utilizando-

se um solenoide, no qual era formado por 10 

espiras de fio, cujo diâmetro é de 140 cm e que foi 

ligado, 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 grupo controle, 

visando a não interferência do campo, este foi 

colocado a uma distância considerável de 10 

metros. 

Chegado ao estágio final comercialmente da 

planta (aproximadamente 70 dias da semeadura a 

colheita), foi coletado aleatoriamente plantas de 

cada tratamento e testemunha, para avaliar 

biomassa seca da planta e possíveis diferenças na 

produção. 

 

 
Figura 1. Bandejas de alface expostas a campo 

magnético direcionado.  

 

Os dados obtidos no teste de produção foram 

submetidos à análise de variância, e compararam-
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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 emergência no 

período de 20 dias, o pegamento das mudas 

convencionais e expostas ao campo magnético foi 

de 100%, não apresentando diferença estatística, 

entre os tratamentos. 

O efeito da interação entre os tratamentos, 

pode ser explicado pela análise de variância, 

descrita pelo teste F. 

A análise de variância (Tabela 1) mostrou-se 

não significativa para os parâmetros avaliados, ou 

seja, não foram verificadas diferenças, na 

biomassa seca quando mudas submetidas à 

interferência magnética no período que antecede o 

transplantio. 

 
Tabela 1 -  Resumo da análise de variancia da biomassa seca (BS), 

da alface cultivar Veneranda submetida a campo 
magnético 

Fontes de 

Variação 

    BS (g.planta-1) 

  

  GL QM F F-crit 

Bloco 2 513,02 7,96 ns 19 

Tratamento  1 10,43 0,16 ns 0,0013 

Resíduos 2 64,43     

CV (%)   18,89     

    ns não significativo, ao nível de 5 % de probabilidade  

 

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 não diferença 

significativa no período de 60 dias, da germinação 

das sementes induzidas pelo campo magnético até 

colheita. Estes resultados evidenciam que não 

houve acréscimo ou decréscimo na produção de 

alface com a utilização de campo magnético. 

Entretanto, 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. 

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. 

 
Tabela 2 - Comparação da totalidade das médias da biomassa seca e 

medidas dos tratamentos. 

Tratamentos Médias do Tratamento 

Campo Magnética 43,80 a 

Testemunha 41,17 a 

dms 28,22 

    Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 

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

 

Dado isso, o campo magnético utilizado nesta 

pesquisa, não evidenciou efeitos negativos ou 

positivos, no requisito de produção de alface. 

Os 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 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 

O campo magnético vertical estacionário de 10 

mT, com sentido de cima para baixo, não 

promoveu ganhos na produção, ou seja, não houve 

efeito estimulante, deste tratamento como 

potencializador do desenvolvimento de plantas de 

alface (Lactuca sativa).  

A exposição a campos magnéticos vertical de 

sentido de cima para baixo, teve efeito neutro no 

potencial produtivo, através do estabelecimento e 

taxa de produção. 
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INTRODUÇÃO 

A erosão de terras agrícolas é um fenômeno 

natural, que pode ser potencializada por ações 

antrópicas, gerando prejuízos não só para a 

exploração agropecuária, mas para outras 

atividades econômicas relacionadas ao meio 

ambiente (PRUSKI, 2009). 

Assim como a quase totalidade dos municípios 

mineiros, o desenvolvimento e formação do 

município de Angelândia e das cidades no seu 

entorno, foram marcados pela exploração 

predatória dos recursos naturais (SOUZA E 

HENRIQUES, 2010). O uso desordenado do solo 

com a substituição da vegetação nativa por 

florestas plantadas e por pastagens mal 

manejadas, somado à ausência de práticas 

conservacionistas, acarretaram problemas de 

erosão com expressiva perda de cobertura vegetal 

e de solo fértil (BRASIL, 2012). 

Os processos erosivos que vão desde as formas 

mais simples e próprias da formação da paisagem 

que é a erosão laminar, passando pela erosão em 

sulcos até a forma mais avançada, que é a 

formação de voçorocas, têm causado danos 

irreparáveis ao ambiente. 

A região onde se encontra o município tem 

como principais atividades econômicas a 

produção de madeira (eucalipto) e café, sendo 

considerado um dos maiores “parques cafeeiros 

do país” (IBGE). Porém, a agressão ambiental 

vinculada à atividade agrícola, e seus reflexos no 

solo, matas e nascentes, nem sempre é percebida 

pelos agricultores (ZANZARINI E ROSOLEN, 

2008). 

As constatações da ocorrência dos processos 

erosivos no município mostram a necessidade do 

direcionamento de esforços para a implementação 

de medidas efetivas na recuperação e preservação 

dos recursos naturais, sendo indispensável a 

realização de estudos sobre a situação e 

dimensões reais desses problemas. 

Desta forma, objetivou-se com este estudo 

fazer o levantamento e aprimoramento de dados 

sobre a ocorrência de processo erosivos e 

degradação do solo no município de Angelândia, e 

sugerir medidas a serem propostas com vistas a 

reduzir o avanço e recuperar as áreas degradadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia empregada na execução do 

trabalho, consistiu na realização de análise 

descritiva da ocorrência de feições erosivas e 

outras formas de degradação identificadas a partir 

de incursões a campo, objetivando o levantamento 

e diagnóstico de tais feições no município onde o 

estudo foi realizado.  

O estudo foi realizado no município de 

Angelândia, o qual possui uma área de 185, 211 

km², população de 8.460 habitantes e encontra-se 

situado no Alto Vale do Jequitinhonha, nordeste 

de Minas Gerais, numa região de transição entre 

Cerrado e Mata Atlântica (IBGE). 

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a 

secretaria de agricultura do município e com o 

escritório local da EMATER, permitindo a 

obtenção e troca de informações ao longo de sua 

execução, tendo em vista que estas são de 

interesse comum, podendo ser de grande utilidade 

para o município no qual estão sendo propostas. 

Inicialmente foi realizado o levantamento junto 

à unidade da EMATER local, do número de 

propriedades rurais que compõem o município. A 

partir dessa informação foram selecionadas quinze 

propriedades de forma aleatória, as quais foram 

separadas em pequenas, médias e grandes de 

forma a garantir a representatividade destas em 

função do total de propriedades levantadas no 

município. Tais informações foram cedidas pela 

própria EMATER, baseadas principalmente, no 

tamanho das propriedades em hectares como 

critério de separação. Após o levantamento e 

seleção das propriedades, foram realizadas 

incursões a campo com o objetivo de fazer o 

reconhecimento e diagnóstico das áreas onde 

foram constatadas a incidência de feições erosivas 
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e presença de outras formas de degradação dentro 

de cada propriedade. Para a caracterização das 

formas erosivas, foram realizadas consultas a 

materiais bibliográficos da área e consulta a 

professores do departamento de solos do IFMG. 

Durante as visitas foram feitas entrevistas aos 

responsáveis por cada propriedade, onde foi feito 

o levantamento de informações a respeito das 

atividades agropecuárias desenvolvidas, da 

presença de cursos de água, áreas de preservação e 

das feições erosivas observadas nas terras da 

propriedade. Foi realizado também o 

georreferenciamento das propriedades visitadas 

por meio de equipamento de GPS (Global 

Positioning System). 

Adicionalmente foram feitas consultas de 

imagens de satélite através do aplicativo Google 

Earth (Google, 2016) visando melhorar a 

descrição de feições erosivas e localização das 

propriedades amostradas no município. A partir 

das informações coletadas foi feita a elaboração 

de planilhas, quadros e gráficos com fins de 

promover o cadastramento das áreas de maior 

incidência destas feições erosivas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação à distribuição das propriedades 

por tamanho, observou-se que a maior parte do 

município é composta por pequenas propriedades, 

as quais representam mais que 70 % da área total 

do município (Figura 1). Já as médias e grandes 

propriedades representam aproximadamente 25 e 

menos que 5 %, respectivamente. 

 

Figura 1. Representatividade das propriedades rurais 

presentes no município de Angelândia, MG. Fonte: 

EMATER (dados não publicados).  

 

Quanto a incidência de feições erosivas nas 

propriedades visitadas (Figura 2), as formas mais 

comumente observadas foram as de erosão 

laminar (73,3 %) (Figura 3A), seguidas pelas 

formas de erosão em sulcos (66,7 %), havendo 

mais de uma forma de erosão na maioria das 

propriedades visitadas. Embora as formas de 

erosão em voçorocas estejam presentes em 20 % 

das propriedades, a ocorrência destas quando 

analisadas de forma isolada nas médias 

propriedades, representam 75 %. 

 

 

Figura 2.Ocorrência de feições erosivas nas 

propriedades visitadas no município de Angelândia, 

MG. 

 

O levantamento referente às atividades 

agropecuárias desenvolvidas no município 

mostraram que, de modo geral, a cafeicultura e a 

cultura do eucalipto são as principais atividades 

desenvolvidas nas propriedades visitadas, onde a 

cafeicultura se destaca por estar presente em mais 

de 70 % das mesmas. 

A relação entre a incidência de formas erosivas 

e o desenvolvimento de atividades de âmbito 

agropecuário pode ser observada nas condições 

encontradas á campo, onde a maior ocorrência de 

feições erosivas estava presente em áreas de 

pastagens e em áreas de cultivo de café e eucalipto 

(Figura 3B). Observou-se também presença 

expressiva de erosão hídrica onde não são 

adotadas medidas para contenção de enxurradas. 

Através das observações feitas a campo foi 

possível constatar que a erosão hídrica, por sua 

vez, é a causa da degradação das terras agrícolas 

do município. Desta forma, a utilização de 

práticas conservacionistas que propiciem o 

controle ou a erradicação das formas erosivas 

como, terraceamento e construção de bacias de 

contenção são de fundamental importância no 

controle de perdas de solo e água em áreas 

agriculturáveis, propiciando a maximização do 

lucro sem provocar redução da capacidade 

produtiva (MAPA, 2012). 

Os prejuízos advindos do processo de erosão 

puderam ser claramente observados na relação 

existente entre a ocorrência e descrição dos cursos 

de água e áreas de preservação permanente 

encontradas nas propriedades visitadas.     
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Assim, foram constatados altos índices de 

poluição e assoreamento dos rios e córregos 

juntamente com a má conservação ou inexistência 

de áreas de preservação permanente, como matas 

ciliares as margens destes cursos de água (Figura 

3C). 

Adicionalmente, as informações coletadas 

mostraram uma recente preocupação dos 

produtores quanto á proteção das nascentes 

presentes nas propriedades após problemas de 

escassez hídrica enfrentada pelo município nos 

últimos dez anos e pelo agravamento destes nos 

últimos dois anos.  Essa situação de agravamento 

pôde ser constatada pela observação de córregos 

que secaram, não apresentando vasão de água, 

mesmo dentro da estação chuvosa, como pode 

observado na figura 3D. Assim, alguns produtores 

iniciaram a recuperação das matas ciliares, 

cercando as áreas para evitar pisoteio animal e 

propiciar a recomposição das áreas.  

A realização de pesquisas de opinião feita 

junto aos produtores e/ou responsáveis pelas 

propriedades com relação à consciência dos 

problemas de conservação (quadro 5), mostraram 

que estes, quando questionados sobre os 

problemas vinculados á degradação ambiental, se 

mostraram conscientes em sua maioria (cerca de 

60% dos proprietários questionados), 

demonstrando grande interesse na adoção de 

medidas de recuperação e conservação do solo e 

da água, principalmente por parte dos pequenos 

produtores. Quando questionados ainda sobre as 

maiores dificuldades na implantação de tais 

medidas, os produtores alegaram comumente a 

falta de incentivos, informações e assistência dos 

órgãos competentes e principalmente, falta de 

recursos financeiros.  
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagens retiradas durante as incursões a 

campo para visita as propriedades selecionadas.   

CONCLUSÕES 

A partir deste estudo, foi possível constatar que 

o município de Angelândia, MG, apresenta altos 

índices de feições erosivas e prejuízos reais 

provenientes destas, relacionados tanto á perda de 

qualidade das terras quanto ao comprometimento 

de cursos de água. Reforçando, portanto, a 

necessidade da adoção de medidas 

conservacionistas e de políticas voltadas para a 

educação ambiental no município. 
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INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativaL.) é a hortaliça 

folhosa mais comercializada no Brasil, sendo 

considerada uma cultura hortícola de grande 

consumo. Devido ao seu baixo valor calórico 

qualifica-se para diversas dietas, o que favorece 

grandemente o seu consumo de uma maneira 

geral, constituindo-se em componente 

imprescindível das saladas dos brasileiros 

(SANTOS et al., 2012). 

Assim como várias outras hortaliças, exige um 

fornecimento considerável de nutrientes 

prontamente solúveis dentro de um curto período 

de intenso crescimento vegetativo, sendo, 

portanto, comum a aplicação, pelos produtores, de 

doses maciças de fertilizantes para atender à 

demanda de nutrientes da cultura. Para obter altos 

rendimentos e otimizar o fornecimento de 

nutrientes, é importante conhecer a necessidade da 

cultura nas diferentes fases de crescimento, para 

fornecê-los adequadamente (RODRIGUES et al., 

1999). 

O cultivo agroecológico surge como 

alternativa de produção à agricultura altamente 

mecanizada e rica em insumos industriais e 

emprego de agroquímicos, que caracterizam o 

cultivo tradicional. Essa modalidade de cultivo 

pode ser definida como sistema de produção que 

evita ou exclui o uso de pesticidas ou agrotóxicos, 

fertilizantes de composição sintética, reguladores 

de crescimento ou outros agentes contaminantes. 

A sua viabilização é através de um conjunto de 

sistemas de produção, buscando a maximização 

dos benefícios sociais, a auto sustentação, a 

redução/eliminação da dependência de insumos, 

energia não renovável e a preservação do meio 

ambiente através da otimização do uso de recursos 

naturais e socioeconômicos disponíveis (SANTOS 

et al., 2012). 

Seguindo a linha de viabilização, um dos 

recursos da agroecologia seria a utilização de 

compostos à base de micro-organismos em 

substituição a produtos como fertilizantes e 

agroquímicos. Assim, foi introduzida na 

agroecologia a tecnologia de Micro-organismos 

Eficientes (EM) por meio dos trabalhos 

desenvolvidos por TeruoHiga, da Universidade de 

Ryukyus, Okinawa, Japão, na década de 1970, e 

que atualmente é difundida pela Fundação 

MokitiOkada (ANDRADE et al., 2011). 

As diversas espécies de micro-organismos que 

compõem os micro-organismos eficientes (EM), 

produzem ácidos orgânicos, hormônios vegetais 

(giberelinas, auxinas e citocininas), além de 

vitaminas, antibióticos e polissacarídeos. Todos 

esses produtos exercem, direta ou indiretamente, 

influência positiva no crescimento da planta 

(ANDRADE et al., 2011). 

Partindo do pressuposto que o EM promove 

uma redução nos impactos ambientais e possibilita 

a manutenção do ecossistema, permitindo, a 

produção de alimentos com taxa mínima de 

resíduos como prevê a legislação, a ciência do EM 

pode contribuir com um aparato tecnológico para 

a melhoria da eficiência de outras técnicas de 

erradicação de patógenos, controle de pragas e na 

manutenção e desenvolvimento das culturas 

principalmente em relação a sanidade das plantas 

(ALFONSO et al., 2005).  

De acordo com o exposto acima, o objetivo 

desde trabalho foi avaliar o desenvolvimento 

vegetativo de plantas de alface (Lactuca sativaL.) 

submetidas a aplicações de extrato emulsionável 

de micro-organismos eficientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida na unidade de 

Produção do Instituto Federal de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista, situado na região 

leste do Estado de Minas Gerais (Latitude: 

18°32‟52‟‟ Sul, Longitude: 42°45‟48‟‟ Oeste), 

com clima temperado chuvoso (mesotérmico) 

além de inverno seco e verão chuvoso e quente. A 

temperatura média varia entre 26°C e 15°C, com 
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precipitação pluviométrica média anual de 1.180 

mm (SOUZA, 2006). 

O experimento foi conduzido utilizando 

sementes de alface (Lactuca sativaL.) tipo crespa, 

cultivar Scarlet. Para a produção das plantas, 

utilizaram-se sementes certificadas, que foram 

acondicionadas em estufa de germinação para a 

produção das plântulas. Decorridos 

aproximadamente 15 a 20 dias após a semeadura, 

procedeu-se o plantio definitivo das mudas em 

campo (canteiro) no espaçamento de 0,25 x 0,25 

m, nos três tratamentos, compondo assim as 

unidades experimentais.  

O preparo do solo, foi conduzido com base no 

pH do solo, realizando-se a análise no Laboratório 

de Solos do IFMG – Campus São João 

Evangelista, onde a amostra de solo coletada foi 

submetida a análise para determinação dos 

nutrientes essenciais presentes e pH, de acordo 

com as recomendações do CFSEMG (1999). 

Posteriormente, foram adotadas as técnicas de 

tratos culturais apropriados a cada um dos três 

tratamentos que compuseram o experimento: T1 

(cultivo convencional, com aplicação de 

fertilizantes), T2 (aplicação de extrato 

emulsionável de EM natural) e T3 (aplicação de 

extrato emulsionável de EM natural + cultivo 

convencional), com 10 repetições em cada 

tratamento. O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualisado. O 

tratamento T1 ocorreu de acordo com as 

recomendações de CFSEMG (1999) a partir da 

análise de solo, com 8g de 04-14-08 no plantio e 

duas adubações de cobertura (6g de 04-14-08). 

A aplicação dos tratamentos T2 e T3 foram 

realizadas semanalmente até o fim do ciclo 

(aproximadamente 60 dias desde a semeadura) 

através de pulverizações de solução aquosa de EM 

(na concentração de 100 mL L¹, com um volume 

aproximado de 10 mL/planta) obtendo uma ótima 

cobertura da parte aérea das plantas nos 

tratamentos correspondentes. A solução de EM 

natural foi proveniente de culturas dos micro-

organismos (ANDRADE, 2011), capturados em 

mata ciliar localizada no IFMG-SJE e 

posteriormente diluída para formar o EM – Planta 

(SIQUEIRA, 2013). 

Para avaliar o desenvolvimento das plantas sob 

os tratamentos aplicados, os dados coletados 

foram submetidos à análise de variância e teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos submetidos a aplicação dos 

Micro-organismos Eficientes (EM) demonstraram, 

nas plantas de alface cultivadas, melhores 

resultados nas variáveis analisadas. 

A massa fresca da parte aérea e do sistema 

radicular juntamente com a massa seca, 

mostraram bons resultados nos tratamentos 

submetidos ao uso do EM. O tratamento T3 (EM 

+ convencional) apresentou resultados superiores 

aos demais tratamentos, tanto para a variável 

massa fresca quanto para massa seca da parte 

aérea e sistema radicular, representados na análise 

estatística nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Médias dos resultados das avaliações de 

massa fresca da parte aérea e raiz em cada 

tratamento. 
Tratamentos Massa Fresca Aérea² (g) Massa Fresca Raiz² (g) 

T1 545,8 c 11,12 c 

T2  692 b 25,35 b 

T3 904,2 a 28,65 a 

¹ EM = Micro-organismos Eficientes  

² Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem 

significativamente, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

Tabela 2. Médias dos resultados das avaliações de 

massa seca da parte aérea e raiz em cada 

tratamento. 
Tratamentos Massa Seca Aérea² (g) Massa Seca Raiz² (g) 

T1  32,29 c 0,99 c 

T2  39,16 b 3,39 b 

T3 58,93 a 5,54 a 

¹ EM = Micro-organismos Eficientes  

² Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem 

significativamente, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 
Estes resultados estão relacionados também 

com o fator micro-organismos no solo, ou seja, a 

sua melhora quanto a eficiência e quantidade. De 

acordo com os quadros, o tratamento T3 (EM + 

convencional) também se mostrou superior aos 

demais. O incremento dos micro-organismos no 

solo se mostra evidente ao se analisar o ganho em 

todas as variáveis. Segundo OLIVEIRA et al. 

(2011), aplicações de EM no solo aumentaram a 

diversidade e atividade microbiana, diminuíram 

espécies patogênicas e facilitaram a decomposição 

de matéria orgânica e a síntese de nutrientes 

essenciais para o crescimento e a produção 

vegetal. 
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Segundo Stark et al. (2005), a aplicação do EM 

no solo aumenta a velocidade de decomposição de 

resíduos vegetais presentes no solo, favorecendo, 

desta forma, o processo de mineralização de 

nutrientes para as plantas. Desta forma, este é um 

fator chave no estímulo do maior 

desenvolvimento das plantas de alface que 

apresentam um ciclo reduzido (45 dias), logo a 

quantidade juntamente com a velocidade de 

disponibilidade de nutrientes é fundamental para 

seu desenvolvimento.  Outro fator foi o acréscimo 

de nutrientes mineralizados oriundos da matéria 

orgânica já presente no solo, além da adubação 

química adicionado, no caso do tratamento T3 

(EM + convencional), levando as plantas a um 

desenvolvimento maior neste caso. 

O uso do EM promove a maior eficiência das 

plantas na utilização dos adubos disponibilizados 

a ela, uma vez que a aplicação do EM aumenta a 

atividade dos organismos no solo, que por sua vez 

contribuem para modificar a estrutura do solo de 

forma a melhorar as condições de 

desenvolvimento da planta (OLIVEIRA, 2006). 

Esse é outro fator que auxiliou nos melhores 

resultados das plantas que receberam aplicação do 

EM, uma vez que seu uso no solo melhora 

também as características físicas e químicas do 

mesmo.   

CONCLUSÕES 

A aplicação dos Micro-organismos Eficientes 

(EM) nas plantas de alface demonstrou aumento 

significativo em seu desenvolvimento vegetativo, 

para as variáveis analisadas, de acordo com os 

resultados dos tratamentos. 

Mostra-se uma alternativa sustentável, 

eficiente e de baixo custo para os pequenos 

agricultores que pretendem, ou não, optar por um 

manejo agroecológico. 
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INTRODUÇÃO 

A educação atual vem sofrendo mudanças 

significativas de paradigmas, influenciada pela 

crescente necessidade de uma economia mundial 

altamente tecnológica e competitiva. A sociedade 

exige que a escola promova uma educação que 

seja emancipadora do ser humano. Diante disso, 

concorda-se com D‟Ambrósio (2008, p. 80) ao 

afirmar que “A escola não se justifica pela 

apresentação de conhecimentos obsoletos e 

ultrapassados e muitas vezes mortos.” 

A proposta de resolução de problemas no 

ensino de matemática mostra proporcionar 

resultados consideráveis nos processos de ensino e 

aprendizagem, possibilitando aos docentes 

promover a interação entre aluno e professor na 

construção de pensamentos críticos. Na concepção 

de Polya (2006, p.01), “um dos mais importantes 

deveres do professor é o de auxiliar os seus 

alunos, o que não é fácil, pois exige tempo, 

prática, dedicação e princípios firmes”. Desse 

modo, concorda-se com Smole e Diniz  (2001, 

pg.87), ao afirmar que, 

“Analisar a Resolução 

de Problemas como uma 

perspectiva 

metodológica a serviço 

do ensino e da 

aprendizagem de 

matemática amplia a 

visão puramente 

metodológica e derruba 

a questão da grande 

dificuldade que alunos e 

professores enfrentam 

quando se propõe a 

Resolução de Problemas 

nas aulas de matemática. 

A utilização de recursos 

da comunicação pode 

resolver ou fazer com 

que não existam essas 

dificuldades”.  

Portanto, o presente trabalho tem como 

objetivo relatar uma atividade desenvolvida com 

alunos do 6° ano do Ensino Fundamental Anos 

Finais de uma escola estadual localizada no 

município de Cantagalo - Minas Gerais. Esta 

atividade desenvolveu-se com o intuito de propor 

uma questão caracterizada como resolução de 

problemas, instigando-os para tal.   

DESENVOLVIMENTO 

A metodologia adotada para o 

desenvolvimento desta atividade consistiu-se na 

realização de uma observação direta intensiva
1
 em 

uma turma do 6° ano do Ensino Fundamental 

Anos Finais de uma escola estadual de localizada 

no município de Cantagalo- MG. Assim sendo, 

utilizou-se como método a pesquisa-ação, que:  

“é um tipo especial 

de pesquisa participante, 

em que o pesquisador se 

introduz no ambiente a 

ser estudado não só para 

observá-lo e 

compreendê-lo, mas, 

sobretudo para mudá-lo 

em direções que 

permitam a melhoria das 

práticas e maior 

liberdade de ação e de 

aprendizagem dos 

participantes”. 

(FIORENTINI, 

LORENZATO, 2012, 

p.112) 

A escolha da instituição para a aplicação desta 

atividade pelo fato de um dos autores atuar como 

bolsista do Programa Institucional de Iniciação a 

Docência (PIBID) da Licenciatura em Matemática 

                                                           
1
 A observação direta intensiva é realizada através de 

duas técnicas: observação e entrevista. (Marconi; 

Lakatos, 2010,p.173) 
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do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) na 

instituição em questão. 

 Esta observação desenvolveu-se a partir da 

aplicação de uma questão caracterizada como 

questão investigativa de resolução de problemas. 

Inicialmente, para a aplicação desta atividade, foi 

informado à direção da escola e a professora de 

matemática da turma em questão, o interesse de 

desenvolver uma atividade com os discentes do 6° 

ano, na qual seria trabalhada uma questão 

problema que abordaria conteúdos que a 

professora de matemática sugerisse e/ou estaria 

abordando no momento.  

No momento da aplicação da questão 

problematizada, estavam presentes dois dos 

autores, e o tempo da realização desta atividade 

foi de uma hora/aula, equivalente á 50 minutos. 

No momento, foi sugerido aos discentes que se 

sentassem em dupla, com o intuito de promover a 

interação entre eles e permitir que os mesmos 

discutissem entre si suas sugestões e métodos para 

a resolução do problema. 

Na questão proposta para os discentes 

abordaram-se conteúdos relacionados a frações e 

operações básicas, esta questão foi elaborada 

exclusivamente para ser trabalhada com a turma 

participante desta atividade. O intuito desta 

elaboração foi relacionar os conteúdos trabalhados 

na sala de aula com situações existente na vida 

social e, consequentemente, instigar os discentes a 

raciocinar e utilizar diferentes estratégias para a 

resolução deste problema.  

Inicialmente, para a aplicação da atividade, foi 

informado aos discentes pela professora de 

matemática que aquela aula seria uma aula 

diferente, que dois estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFMG iriam 

apresentá-los uma atividade e seria de suma 

importância a atenção deles para a compreensão e 

resolução desta atividade. 

Posteriormente, apresentou-se o problema aos 

discentes. Entende-se que, 

[...]um problema 

matemático é toda 

situação que requer a 

descoberta de 

informações 

matemáticas 

desconhecidas para a 

pessoa que tenta 

resolvê-lo e/ou a 

invenção de uma 

demonstração de um 

resultado matemático 

dado. Silveira (2001) 

No decorrer da apresentação deste, pôde-se 

perceber através das expressões faciais e 

questionamentos feitos pelos discentes, muitas 

dúvidas e desentendimento em relação aos 

procedimentos a serem seguidos para a resolução 

do problema. Segundo a professora de matemática 

os discentes não tinham costume de trabalhar com 

questões problematizadas, do modelo proposto. 

Conforme Smole e Diniz (2001), a perspectiva 

de resolução de problema é baseada em questões 

que exigem que o resolvedor combine seus 

conhecimentos e dê atenção a situação problema 

em busca de uma atitude de investigação do que é 

proposto. Nesta perspectiva foi proposta a 

questão, a seguir:  

   “ De acordo com a Lei n° 4.090 de 13 de julho 

de 1962, no mês de dezembro de cada ano, a todo 

empregado será paga, pelo empregador, uma 

gratificação salarial, independentemente da 

remuneração que tenha direito, uma gratificação 

que corresponderá a 1/12 avos da remuneração 

devida em dezembro, por mês de serviço, do ano 

correspondente. 

Nesse contexto, resolva o seguinte problema: 

No Brasil os trabalhadores recebem dois salários 

mínimos no final do ano: o salário normal e o 13º 

salário. Como João trabalhou os 12 meses no 

ano, os dois salários serão iguais. Antônio 

trabalhou apenas uma fração do ano, logo o 13º 

salário corresponderá a essa fração do salário 

normal. Considerando que atualmente o salário 

normal de Antônio é R$ 900,00 mensais e ele 

trabalhou 20 semanas nesse ano, quanto ele 

receberá de 13º salário? 

Obs.: Considere que um mês corresponde a 

quatro semanas.” 

Após apresentada a questão proposta, foi dito 

aos discentes que poderiam começar a resolução 

da questão. Durante este tempo deparamo-nos 

com diversos questionamentos, na qual foi preciso 

intervir com a mediação docente, de maneira que 

instigavam aos discentes a pensar. A partir dos 

questionamentos apresentados por estes criavam-

se outras indagações com a finalidade de nortear 

aos discentes para que chegassem a uma resposta 

pertinente, através de suas próprias conclusões e 

conhecimentos já obtidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Durante a aplicação da atividade pôde-se 

observar uma convergência considerável em 

relação aos questionamentos apresentados pelos 

discentes. Desta forma, foi explicado aos mesmos 

como é baseado os cálculos para o pagamento do 

13° salário, mostrou-se como calcular valores 

equivalentes a cada mês, a partir desta explicação 

pôde-se notar uma melhor compreensão entre a 

maioria dos discentes.  

Após ser apresentado este primeiro passo para 

a resolução do problema observou-se um grande 

avanço nas estratégias de resolução pensadas 

pelos discentes, a maioria destes conseguiram 

resolver e obter a solução correta nesta atividade. 

Segue abaixo algumas resoluções:  

Figura 01: Resolução de uma dupla, discente do 

6° ano 

 Fonte: Elaborado pelos autores  

Figura 02: Resolução de uma dupla, discentes do 

6° ano 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Como pode-se observar, estes discentes 

optaram por resolver a questão proposta através 

de operações básicas: multiplicação e divisão, mas 

nem todos conseguiram chegar na solução correta. 

Após todos os discentes resolverem a questão 

solicitou-se a estes que opinassem sobre a 

aplicação da atividade. Portanto, pôde-se 

identificar diversas justificativas quanto às suas 

impressões na resolução deste problema. Segue 

abaixo algumas considerações: 

Figura 03: Considerações de uma dupla, 

discentes do 6° ano 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

Figura 04: Considerações de uma dupla, 

discentes do 6° ano 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

CONCLUSÕES 

Na aplicação desta atividade, pode-se observar 

a satisfação dos discentes ao participar desta 

atividade, mesmo sendo uma atividade que 

exigiu-lhes mais atenção, racicínio e 

compreensão. Além de possibilitar aos dicentes 

desenvolverem diferentes estratégias para a 

resolução do problema, foi proporcionado a estes 

a compreensão de como funciona assuntos 

relacionados ao 13° salário, conhecimentos que 

serão significativos na formação do cidadão e, 

simultaneamente, propiciá-los a percepção da 

importância de conhecimentos matemáticos para a 

resolução de problemas encontrados nas práticas 

do dia-a-dia. Para tanto acredita-se que foi um 

trabalho de muita relevância, porém, ainda 

necessita de novas intervenções para que os 

discentes se familiarizem com a resolução de 

problemas no ensino e aprendizagem de 

matemática e, consequentemente, não encontrem 

dificuldades nas questões que serão propostas 

posteriormente. 
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INTRODUÇÃO 

Em tempos de globalização, de tanto acesso a 

informação e tantas opções novas de emprego e 

clara a percepção da necessidade do aumento da 

qualidade de conhecimento e da abrangência e 

utilidade daquilo que aprendemos. Vivemos em 

um tempo, em que se respira informação, mas 

nem tudo o que aprendemos é retido, pois a 

facilidade do acesso torna algumas informações 

descartáveis. Porém a Matemática está presente 

em tudo, e praticamente em todas as profissões e 

não pode ser ignorada, ou assimilada em partes, 

pois é uma disciplina de continuidade e requer na 

maioria das vezes conhecimentos prévio para a 

aquisição de outras técnicas. Ou seja, 

conhecimentos Matemáticos determinam 

competitividade dentro das empresas que 

objetivam garantir seu lugar ao sol, no mercado. 

Se esta característica é fundamental entre as 

organizações, imagine na vida pessoal de cada 

indivíduo.  

A Matemática, ciência que envolve princípios 

tão relevantes como somar, subtrair, multiplicar, 

dividir, calcular áreas, alturas e profundidades, 

medidas, distancias e possibilidades, deveria ser 

ensinada de modo concomitante e, guardadas as 

devidas proporções, desde os primeiros contatos 

da criança com o mundo do saber. Relevante 

também seria se, de modo paralelo, fossem 

transmitidos aos pequenos aprendizes, a ligação 

que existe entre essa ciência e o cotidiano das 

profissões. De modo que tudo aquilo que a criança 

aprenda, possa ter aplicabilidade, ainda que numa 

proporção pequena, ela veria sentido na 

necessidade de aprender cada conteúdo.  

Conteúdos que na maioria das vezes, vistos 

isoladamente, sem aplicabilidade do dia a dia, 

torna-se desgastante e sem importância para os 

discentes, pois a todo o momento perguntam 

aonde será que aplicado tal conteúdo Matemático 

em seu cotidiano. Desta forma há necessidade de 

reformularmos como a Matemática é tratada e 

vista dentro de sala e relacioná-la com algo mais 

concreto através das profissões que envolvem a 

nossa sociedade. 

OBJETIVO GERAL 

        Induzir os discentes à pesquisa de forma 

que descubram a aplicabilidade daquilo que 

aprendem nas aulas de Matemática, em cada uma 

das profissões escolhidas por eles e descobrir a 

forma que é usada em cada uma das profissões.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O presente paragrafo tem como objetivo 

identificar o uso da Matemática nas diversas 

profissões; reconhecer aplicabilidade da 

Matemática escolar na vida cotidiana; 

desmistificar uma aparente dificuldade no 

aprendizado da Matemática; reconhecer a 

necessidade de estudar Matemática; entender 

como a Matemática e usada no dia a dia das 

profissões; aprender de forma mais pratica como 

aplicar a Matemática escolar nas profissões; 

reconhecer cada conteúdo Matemático em cada 

profissão.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O universo selecionado para a realização desse 

trabalho foi a Escola Estadual Odilon Behrens. 

Uma Escola que por muitos anos foi a única da 

cidade a oferecer o Ensino Médio e os anos finais 

do Fundamental. Sendo assim já esteve entre as 5 

maiores de Minas Gerais, atendendo em três 

turnos mais de 3 mil alunos. Atualmente não é a 

única da cidade com Ensino Médio, mas continua 

a ser a maior. 

Atende a um público cuja maior parte é 

composta de jovens carentes. O nosso público 

escolhido foram os discentes do turno Vespertino, 

a maioria absoluta é proveniente da zona rural.  

Selecionamos 2 turmas de 9° ano na qual a 

realidade dos discentes é bem difícil, pois muitos 

desses não possuem acesso à internet e nem a  

nenhum meio tecnológico. Não têm outra 

perspectiva de vida além de seguir o fluxo das 

comunidades em que vivem, sendo que a maioria 

continua ajudando os pais na vida em sítios e 
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fazendas ou em profissões rudimentares como 

pedreiros, carpinteiros, vaqueiros, cozinheiras etc. 

Para a concretização do nosso trabalho usamos 

o laboratório de informática da Escola. Desde a 

escolha das profissões até a finalização do projeto 

os discentes trabalharam sob a nossa supervisão e 

fizeram o uso dos computadores da Escola, pois 

como já foi mencionado anteriormente os mesmos 

não possuem acesso à internet em outro ambiente. 

Para a construção do projeto de pesquisa, que 

tem como tema: “A Matemática nas Profissões”, a 

princípio foi feita a leitura bibliográfica 

abordando o assunto do trabalho. Desta forma foi 

possível analisar os dados obtidos, para o 

direcionamento das pesquisas dos discentes. 

Levando em consideração que este é um tema 

muito vasto de infinitas possibilidades, foi 

necessária uma limitação e direcionamento das 

pesquisas.  

Deste modo no primeiro momento houve um 

incentivo aos discentes relativos a pesquisarem 

sobre aquelas profissões que mais lhe interessem, 

seja para exercerem no futuro ou por motivos 

pessoais, tais como profissão de algum familiar ou 

curiosidade. A partir desta pesquisa os discentes 

foram agrupados de acordo com suas escolhas, e 

cada grupo pesquisou sobre  o uso da Matemática 

na profissão escolhida.  

Na sequência juntamente com a respectiva 

professora da turma fizeram uma associação dos 

conteúdos Matemáticos já vistos com aqueles que 

foram percebidos na pesquisa,  nessa oportunidade 

fez se uma breve revisão dos conteúdos básicos 

que culminam na Matemática de cada profissão. 

Os discentes apresentaram as descobertas 

feitas através das pesquisas de cada profissão, em 

forma de seminário. Cada grupo relatou suas 

experiências na escolha da profissão, nos detalhes 

que envolvem essa escolha, tais como valor do 

curso, tempo de duração, ementa, mercado de 

trabalho, salário, carga horária diária, atividades 

cotidianas de cada profissional entre outros. 

Ao relatar cada descoberta feita em relação às 

profissões os discentes também apresentaram de 

qual forma a Matemática é executada em cada 

profissão e qual o paralelo que existe entre a 

Matemática escolar e a usada em cada profissão. 

Evidenciando assim se existe algum tipo de 

aperfeiçoamento nas técnicas de Resolução de 

Problema que envolva os cálculos feitos nas 

profissões.  

Contudo ao se passar estes processos os 

discentes terão um momento para passar o ponto 

de vista de cada um em relação à profissão 

escolhida mostrando as técnicas de resolução 

usadas em sala em cada profissão escolhida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Se os discentes não sabem a finalidade daquilo 

que estudam, eles não se interessam pelo tema. 

Se os discentes não forem incentivados a 

pesquisarem, então não conhecerão as 

possibilidades de profissões que poderiam ter. 

Se os discentes não sabem a importância 

de cada profissão na sociedade e a 

aplicabilidade da Matemática na mesma, não 

se qualificaram para tal. 

CONCLUSÕES 

Desta forma este trabalho possibilitou tanto 

para os discentes quanto para nos pesquisadores 

uma nova forma de reconhecer a Matemática que 

e ensinada em sala de aula e de como ela é 

aplicada em nossa sociedade nas profissões. 

Os discentes pesquisados foram receptivos e se 

interessaram mais pelas profissões que almejam.  

Contudo compreenderam que os Problemas 

Matemáticos quando contextualizados com a 

realidade possibilitou um melhor entendimento e a 

resolução dos mesmos tornou-se mais fácil diante 

aos olhos dos discentes.   

Assim perceberam a importância de uma boa 

qualificação para o mercado de trabalho e que a 

cada dia a Matemática como outras matérias 

escolares devem ser levadas a sério e que tudo que 

aprendemos terá utilidade no futuro. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho originou-se a partir 

das observações das aulas de matemática no 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência), nas quais observa-se que 

muitos dos professores não usam a resolução de 

problemas como um estimulador da atenção dos 

alunos e até mesmo ajudá-los na compreensão do 

conteúdo ensinado. Acredita-se que a inserção de 

um problema juntamente com o conteúdo dado 

facilita a compreensão, promovendo assim a 

aprendizagem e não só reprodução dos 

mecanismos de resolução. 

Essa separação entre a realidade do aluno 

e o conteúdo escolar é um assunto discutido 

mundialmente por ser umas das maiores causas de 

evasão escolar no ensino médio, os alunos não 

veem sentido no que está sendo proposto. Assunto 

esse de tal importância que Barack Obama, 

presidente do país mais influente do mundo, os 

Estados Unidos, em um de seus discursos em 

2009 numa escola, falou sobre esse abandono 

escolar “Nós precisamos que cada um de vocês 

desenvolva seus talentos, habilidades e intelecto 

para que possam ajudar a resolver os nossos 

problemas mais difíceis. Se vocês não fizerem 

isso, se desistirem da escola, vocês não estão 

apenas desistindo de vocês mesmos, estão 

desistindo do seu país”
2
. 

Diante disso, temos uma recordação de 

Onuchic (1999), ao qual diz que “ensinar 

matemática por meio da resolução de problemas é 

a abordagem mais significativa e fundamentada 

com as recomendações dos NCTM - National 

                                                           
2
 Maiores informações: 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/
09/08/ult1859u1420.jhtm 

Council of Teachers of Mathematics e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pois conceitos 

e habilidades matemáticas são aprendidos no 

contexto da resolução de problemas.”. Enquanto 

para Van de Walle (2001) a resolução de 

problemas deve ser o foco do currículo de 

Matemática e, sobretudo, vista como uma 

excelente estratégia de ensino.  

De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998) a 

resolução de problemas pode ser vista como ponto 

de partida da atividade matemática em 

contrapartida à simples resolução de 

procedimentos e ao acúmulo de informações, uma 

vez que possibilita aos estudantes a mobilização 

dos conhecimentos e o gerenciamento das 

informações que estão ao seu alcance. Educadores 

matemáticos consensuam que a capacidade de 

resolver problemas constitui um dos principais 

objetivos do processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática.  

A resolução de problema faz com que o 

aluno se torne agente da sua própria 

aprendizagem, indo ao contrário de metodologias 

mais convencionais aonde predomina a 

memorização e mecanização das questões. “A 

resolução de problemas não é uma atividade para 

ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação 

da aprendizagem, mas uma orientação para a 

aprendizagem, pois proporciona o contexto em 

que se podem apreender conceitos, procedimentos 

e atitudes matemáticas.” (PCN‟s) 

Furlanetto (2012) et al. falam a respeito da 

demanda do mercado por pessoas mais críticas e 

autônomas e a matemática pode colaborar muito 

com isso a medida que use de “metodologias que 

enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a 

criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho 

mailto:dayannyoliveira0806@gmail.com
mailto:gabrielle_braga@live.com
mailto:isabelabsouza@hotmail.com
mailto:leucilenesilva78@hotmail.com
mailto:lilianfa11@hotmail.com
mailto:nadiamalaquias20@hotmail.com
mailto:rodney.barbosa@ifmg.edu.br
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coletivo e a autonomia advinda da confiança na 

própria capacidade de enfrentar desafios”.  

Não é de hoje que os conteúdos 

matemáticos vêm sendo desvinculado da vida dos 

estudantes. O aluno estuda tal conteúdo, mas de 

forma descontextualizada, sendo assim não 

consegue aplicá-lo dia a dia, pois não entende a 

forma que influencia em sua vida. Durante a 

atuação como bolsistas, mesmo que em diferentes 

escolas, as pesquisadoras observaram que 

praticamente nenhum professor trabalha a 

resolução de problemas nos conteúdos 

matemáticos.  

De acordo com os PCNs (2000, p. 40), os 

alunos devem perceber a Matemática como um 

sistema de códigos e regras com as quais é 

possível modelar a realidade e interpretá-la. A 

Matemática deve também ser vista como ciência, 

assim suas definições, demonstrações e 

encadeamentos conceituais e lógicos têm a função 

de construir novos conceitos e estruturas a partir 

de outras e que servem para validar intuições e dar 

sentido às técnicas aplicadas. 

Um dos principais objetivos da resolução 

de problemas matemáticos é fazer com que 

aprenda a pensar, a buscar caminhos para se 

chegar numa solução, e com isso o ideal é o 

professor propor situações problemas que desafie 

e motive o aluno a querer resolvê-lo; seguindo 

caminhos ao qual ele próprio buscou encontrar, e 

assim construindo conceitos matemáticos que não 

foi construído a partir de regras e treino de 

algoritmos. Conforme Vygotsky (1999, p. 104), o 

processo de formação de conceitos não se pode 

ser ensinado por meio de treinamento, pois este 

implica o desenvolvimento de funções 

intelectuais. 

É de extrema relevância que o professor 

busque métodos tanto de ensino quanto de 

aprendizagem. Auxiliando os alunos ao longo da 

resolução de forma singular, para que estes 

mesmo ainda inexperientes consigam chegar a 

uma solução.  

“O aluno inexperiente em relação ao 

processo de resolver problemas, invariavelmente 

se apressa em busca das soluções antes de 

ocupar-se com definir a situação que precisa ser 

resolvida. Até mesmo pessoas experientes, 

quando sujeitas a pressão social, submetem-se a 

esta exigência de fazer as coisas às pressas. 

Quando agem assim, muitas soluções são 

encontradas, mas não necessariamente para o 

problema que se tem à mão (Gause e Weinberg, 

1992).‟‟ 

Segundo Dante (1991), “Devemos propor 

aos estudantes várias estratégias de resolução de 

problemas, mostrando-lhes que não existe uma 

única estratégia, ideal e infalível. Cada problema 

exige uma determinada estratégia. A resolução de 

problemas não deve se constituir em experiências 

repetitivas, através da aplicação dos mesmos 

problemas (com outros números) resolvidos pelas 

mesmas estratégias. O interessante é resolver 

diferentes problemas com uma mesma estratégia 

e aplicar diferentes estratégias para resolver um 

mesmo problema. Isso facilitará a ação futura dos 

alunos diante de um problema novo”. (DANTE, 

1991). 

Segundo Polya (1978), “o professor que 

deseja desenvolver nos alunos o espírito 

solucionador e a capacidade de resolver 

problemas deve incutir em suas mentes algum 

interesse por problemas e proporcionar-lhes 

muitas oportunidades de imitar e de praticar. 

Além disso, quando o professor resolve um 

problema em aula, deve dramatizar um pouco as 

suas ideias e fazer a si próprio as mesmas 

indagações que utiliza para ajudar os alunos. Por 

meio desta orientação, o estudante acabará por 

descobrir o uso correto das indagações e 

sugestões e, ao fazê-lo, adquirirá algo mais 

importante do que o simples conhecimento de um 

fato matemático qualquer”.  

De acordo com Vallejo, 1979, “Todo 

professor quando começa a trabalhar com 

resolução de problemas que exijam habilidades 

matemáticas deve ter objetivos concretos que 

favoreçam seus alunos na produção de 

determinadas transformações, isto é, que estes 

adquiram certos conhecimentos e capacidades. 

Dessa forma o ensino, os métodos didáticos 

empregados, devem estar em função destes 

objetivos”. 

Com isso, o presente artigo busca fazer 

um levantamento acerca de que o ensino de 

sistemas lineares pode ter maior compreensão se 

utilizado a resolução de problema como 

metodologia de ensino. Em vez de deixar a 

resolução de sistemas mecanizado mostrar a 

aplicabilidade de saber resolver sistemas de 

verdade e não apenas métodos mecânicos de 

resolução. 

DESENVOLVIMENTO 

 Serão aplicadas duas atividades: a 

primeira com problemas diretos e simples 2x2, do 

tipo “resolva os sistemas de equações lineares”. A 

segunda com problemas aplicados em situações-

problemas simples do tipo: “Num quintal existem 
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galinhas e coelhos. Ao todo são 26 cabeças e 70 

patas. Quantas são as galinhas? Quantos são os 

coelhos? ”. 

 Será feita a análise em qual delas houve 

maior quantidade de acertos e ainda mais, será 

feita uma roda de conversa com os alunos para 

saber de qual das maneiras foi mais simples 

compreender a matéria.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espera-se que, com a utilização de problemas 

contextualizados, ocorra uma melhora no 

entendimento dos alunos com relação a sistemas 

lineares 2x2. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É muito frustrante para um professor 

quando o aluno pergunta para que que serve e 

quando que ele vai usar aquilo. Muito mais 

frustrante quando o próprio professor não 

enxerga isso.  

Mas quando se aborda o conteúdo 

rodeando com problemas reais, há um maior 

diálogo entre professor e aluno, chegando 

assim ao conhecimento.  

Só que isso requer do professor uma 

dedicação a mais. Além do planejamento do 

que o problema vai precisar de conhecimento, 

ele precisa buscar temas que causem o 

interesse dos alunos. Mas com um pouquinho 

a mais de esforço o resultado será muito 

satisfatório.  
“Diante dessas considerações, vale ressaltar a 

importância do aluno compreender a matemática por 

meio do seu próprio raciocínio na resolução de 

problemas, e para isso, o professor precisa ter clareza 

da importância de mediar o processo de ensino e 

aprendizagem, procurando fazer questionamentos aos 

alunos de forma especulativa para dar oportunidade de 

manifestarem suas ideias e assim, fazer com que 

evoluam em todas as suas fases do pensamento até a 

formação do conceito (...)” (POFFO, 2011) 
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INTRODUÇÃO 

O PNATE (Programa Nacional de apoio ao 

Transporte Escolar) é um programa instituído pela 

lei nº 10880, de 9 de junho de 2004. Esse 

programa oferece aos estados, distrito federal e 

aos municípios auxílio no transporte escolar para 

alunos do ensino infantil, fundamental e médio da 

zona rural. A intenção do programa é garantir o 

acesso e a permanência dos alunos, diminuindo 

dessa forma a evasão dos mesmos. 
Objetiva-se nesse trabalho, analisar os valores 

que foram investidos no município de São João 

Evangelista, através do PNATE e identificar o 

motivo de não serem constantes e oscilarem com 

frequência. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada nesse trabalho será 

baseada em dados coletados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE). Os dados referentes ao número 

de alunos matriculados foram retirados do site do 

IBGE, e os valores de concessão foram retirados 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 “O PNATE consiste na transferência 

automática de recursos financeiros, sem 

necessidade de convênio ou outro instrumento 

congênere, para custear despesas com a 

manutenção de veículos ou embarcações escolares 

pertencentes às esferas municipal e estadual e para 

a contratação de serviços terceirizados de 

transporte, tendo como base o quantitativo de 

alunos transportados e informados no censo 

escolar, relativo ao ano anterior ao atendimento.” 

(GOMES, 2008, P.32). 

De acordo com Bolzan (2014), o recurso é 

repassado aos governos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

Ferreira e Brandão (2009) consideram que o 

aumento expressivo nos repasses do PNATE aos 

estados e municípios visa possibilitar a 

continuidade das escolas no campo. 

 

O município de São João Evangelista atende 

vários distritos fazendo o transporte escolar. É 

importante analisar a demanda de alunos e o valor 

concedido. O programa libera recursos, baseando-

se no número de alunos atendidos. Logo, se o 

valor da concessão não for compatível com o 

mesmo, o município deve recorrer ao FNDE. 

Conforme explicado anteriormente, o PNATE 

trabalha com o censo escolar referente ao ano 

anterior da concessão dos recursos. A tabela 

abaixo trabalha com o número de alunos 

matriculados nos anos de 2012 e 2015 e com os 

valores do PNATE referente aos anos de 2013 e 

2016. 

 

Tabela 1. Comparativo alunos/liberação PNATE 
Ano 2012 Ano 2015 

Pré-escolar 391 Pré-escolar 383 

Médio 1243 Médio 1197 

Fundamental 2676 Fundamental 2375 

Total de 

alunos 

4310 Total de 

alunos 

3955 

PNATE 2013 R$ 155.453,67 PNATE 2016 R$ 135.600,24 

*Dados retirados do IBGE e FNDE (autora, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que o valor do PNATE 2016 

reduziu 13% em relação ao ano de 2013. Isso 

ocorreu em virtude da redução do número de 

alunos matriculados. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos ocorreu uma expansão 

quantitativa na oferta de educação profissional por 

meio da reorganização da rede federal. A 

reorganização ocorreu por determinação da Lei nº 

11.892/2008 com a transformação em Rede 

Federal de Educação, Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT) e criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) 

(BRASIL, 2008a). Podemos inferir que os IFs 

estão relacionados ao conjunto das políticas para a 

educação profissional, dentre elas,  a elevação da 

titulação de seus profissionais, objeto de estudo 

deste trabalho.   

Criada no início do Século XX, a  rede federal 

aproximava-se dos cem anos de existência quando 

da criação dos IFs e as instituições que vieram a 

integrá-los pré-existentes, muitas delas com mais 

de meio século de atuação. O que lhes acarreta 

uma vasta experiência na área de formação 

profissional, adquirida por meio de diversas 

transformações relacionadas ao regime jurídico, 

nível de ensino ofertado, denominação, 

vinculação e autonomia.  

A nova instituição criada se torna um conjunto 

de características distintas, produto da união das 

unidades que veem a integrá-la. As estruturas, 

equipamentos, o saber-fazer e a imagem da antiga 

instituição são transportados à nova, bem como, o 

quadro funcional. Os trabalhadores da educação 

são transferidos sem deixar seus postos, levando à 

instituição recém-criada os conhecimentos, 

experiências e habilidades, assim como as 

deficiências, carências e limitações, ainda 

acrescidas das dificuldades naturais impostas por 

uma transformação tão profunda. As pessoas são 

envolvidas no processo de adaptação das 

instituições. A adequação à nova realidade se 

torna mais um desafio para as pessoas no trabalho, 

que precisam ainda mais de atualização, 

aperfeiçoamento, de desenvolvimento 

profissional. Frente a este novo desafio o técnico 

administrativo em educação (TAE) percebe 

paralelas às políticas de expansão e 

reestruturação, inúmeras políticas voltadas para 

seu desenvolvimento profissional. 

 Neste contexto as políticas públicas 

educacionais emergem com a condição precursora 

de um instrumento oportunizador e de 

transformação da realidade, atuando diretamente 

sobre o desenvolvimento profissional do TAE. É 

vasta a legislação, planos e ações efetuadas pelo 

governo direcionadas ao fenômeno, sobretudo, 

participando as instituições na responsabilidade da 

implementação e manutenção de programas de 

desenvolvimento profissional e, ainda, de apoio e 

incentivo à participação do agente a estes. 

Contudo, não são poucos os exemplos de políticas 

públicas no Brasil a não alcançarem os fins 

pretendidos, seja por imperfeições na formulação, 

na implementação ou por falta de avaliação, daí a 

necessidade de se verificar sua atuação.  

Diante da simultaneidade entre o cenário de 

expansão e reorganização da RFEPCT – máxime 

a criação dos IFs – e a formulação de políticas 

públicas para o desenvolvimento profissional do 

TAE. Aponta-se o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais campus 

São João Evangelista (IFMG-SJE) como 

instituição a servir de recorte para a pesquisa.  

Sob esta perspectiva o trabalho tem como 

objetivo: Analisar os impactos das políticas 

públicas educacionais sobre o desenvolvimento 

profissional do TAE dos IFs, com recorte no 

IFMG-SJE, no período de 2008 a 2016.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Para atender aos objetivos propostos foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e uma 

pesquisa documental. Para a pesquisa 

bibliográfica buscamos nos autores (DOURADO, 

2002; FRIGOTTO, CIAVATTA, 2003; SOUZA, 

2007; LIBÂNEO,OLIVEIRA,TOSCHI, 2012) a 

fim de compreender as concepções de políticas 

públicas em educação como área de estudo. 
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No âmbito da abordagem qualitativa, diversos 

métodos são utilizados de forma a se aproximar da 

realidade social, sendo o método da pesquisa 

documental aquele que busca compreendê-la de 

forma indireta por meio da análise dos inúmeros 

tipos de documentos produzidos pelo homem. Le 

Goff (1996) apud Silva et al. (2009) aponta que 

como produto de uma sociedade, o documento 

manifesta o jogo de força dos que detêm o poder. 

Não são, portanto, produções isentas, ingênuas; 

traduzem leituras e modos de interpretação do 

vivido por um determinado grupo de pessoas em 

um dado tempo e espaço. A pesquisa documental, 

enquanto método de investigação da realidade 

social, não traz uma única concepção filosófica de 

pesquisa, pode ser utilizada tanto nas abordagens 

de natureza positivista como também naquelas de 

caráter compreensivo, com enfoque mais crítico”. 

(LE GOFF apud SILVA et al., 2009, p.4558). A 

partir do olhar cuidadoso e crítico dos documentos 

pesquisados,  buscamos identificar as relações 

entre o contexto da pesquisa e os documentos 

pesquisados, sendo a primeira etapa da pesquisa a 

de coleta de documentos e outro de análise do 

conteúdo, na segunda etapa da pesquisa. 

Buscamos nos documentos e publicações do 

Ministério da Educação, em forma de relatórios e 

textos legais (portarias, normativas e ofícios), que 

tratam e regulamentam dispositivos previstos em 

forma de Lei,  referentes ao processo de expansão 

e reorganização da rede federal de educação 

profissional e do desenvolvimento profissional 

dos servidores públicos civis da União, mormente, 

do TAE. As orientações e indicações relativas aos 

textos legais foram obtidas por meio de pesquisa 

in loco junto à Gestão de Pessoas do IFMG-SJE.  

A partir desta revisão bibliográfica será 

possível descrever o cenário das políticas públicas 

educacionais na década de 1990, com seus 

dilemas, conflitos e interesses. Além disso, foi 

possível descrever a trajetória histórica da  criação 

dos IFs e do IFMG-SJE. Quanto ao objeto de 

análise, ou seja, o desenvolvimento profissional 

do TAE foi possível identificar a relevância das 

políticas públicas para o desenvolvimento 

profissional no campo da educação e trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Institutos Federais 

     Os IFs são criados a partir de instituições 

pré-existentes e assim, o IFMG surge de três 

instituições de ensino consolidadas, com 

respeitável experiência na área educacional e que 

abrangiam o ensino médio, técnico, pós-médio, 

superior e pós-graduação. As instituições 

originárias da formação do IFMG são: o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Bambuí 

(CEFET–Bambuí), levando consigo a UNED – 

Formiga, transformada em campus do atual 

instituto (BRASIL, 2015); o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET–

OP), conjuntamente com a UNED – Congonhas, 

que veio a se transformar em campus do instituto 

(BRASIL, 2012a) e; a Escola Agrotécnica Federal 

de São João Evangelista (EAFSJE). Estas 

instituições deixaram de existir para juntas 

conceberem o atual instituto.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) é fruto das 

políticas públicas educacionais relacionadas à 

expansão e reestruturação da rede federal de 

educação profissional. Dessa forma, comporta 

cerca dez mil alunos distribuídos em mais de 

quarenta cursos técnicos integrados e 

subsequentes, trinta cursos superiores, além das 

pós-graduações e cursos de formação inicial e 

continuada (FIC). É composto por onze campi: 

Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, Governador 

Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das 

Neves, Sabará, Santa Luzia e São João 

Evangelista. E seis campi avançados: Arcos, 

Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ipatinga, Piumhi e 

Ponte Nova (BRASIL, 2016e). Como pode ser 

observado na Figura 1:  

 
FIGURA 1: Distribuição geográfica do IFMG. 
FONTE: Portal do IFMG (BRASIL, 2016c). 

IFMG Campus São João Evangelista 

O IFMG-SJE é oriundo da Escola Agrotécnica 

Federal de São João evangelista, está localizado 

no centro-nordeste mineiro, distante 280 km de 

Belo Horizonte. É uma instituição de educação 

básica, profissional e superior, com ensino 

presencial e à distância, leva consigo a missão de 

“consolidar-se como um centro de educação, 

promovendo o desenvolvimento humano e 

contribuindo para o progresso” (BRASIL, 2016b). 

Acumula às suas responsabilidades a de unidade 

gestora do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e, a de 
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centro de mobilização de cursos do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). O 

campus conta com os cursos técnicos presenciais 

em Agropecuária, Manutenção e Suporte em 

Informática, Nutrição e Dietética; e à distância em 

Artesanato, Florestas e Reciclagem. Oferece ainda 

os cursos superiores de Bacharelado em 

Agronomia, Engenharia Florestal, Sistemas de 

Informação e,  Licenciatura em Matemática. Além 

de uma especialização latu sensu em Meio 

Ambiente (BRASIL, 2016b). 

Dentro desta diversidade de áreas, níveis e 

modalidades de ensino encontram-se matriculados 

cerca de 1500 (mil e quinhentos) alunos. O 

campus oferece alimentação completa a preço 

popular e disponibiliza alojamento a 

aproximadamente duzentos alunos dos cursos 

técnicos, menores de idade e em situação de 

vulnerabilidade. 

O campus conta com um corpo docente de 73 

professores efetivos e 10 temporários/substitutos. 

E com um corpo técnico administrativo de 77 

agentes, em diversos cargos, distribuídos nos 

cursos, setores administrativos e cargos de gestão. 

Ainda exercem suas atribuições no campus 22 

servidores anistiados do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (PNPM), reintegrados ao 

serviço público federal (BRASIL, 2016b).    

Técnico Administrativo em Educação (TAE) 

TAE é um cargo do serviço público federal 

pertencente a uma carreira específica do poder 

executivo, exclusivamente do Ministério da 

Educação, que exerce suas funções junto às 

instituições federais de educação. A carreira se 

distingue dos demais técnicos administrativos de 

outros poderes, esferas e ministérios. O ponto 

central desta distinção está no acréscimo da 

locução „em educação‟ no seu designativo, 

revelando sua inseparável relação com a área 

educacional. “Esta locução permite diferenciar e 

apontar para a singularidade do trabalho realizado 

pelos diversos profissionais e carreiras que 

compõem esse amplo universo compromissado 

com a Educação no país” (BRASIL, 2016d). 

Desenvolvimento Profissional 

Chiavenato (2006) define desenvolvimento 

profissional como “a educação que visa ampliar, 

desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu 

crescimento profissional em determinada carreira 

na empresa ou para que se torne mais eficiente e 

produtivo no seu cargo” (CHIAVENATO, 2006, 

p. 496). 

Contudo a redação legal mais esclarecedora a 

respeito do desenvolvimento profissional do TAE 

consta no Decreto nº 5.825/06, ao definir 

claramente o significado a ser considerado para os 

termos: I - desenvolvimento: processo continuado 

que visa ampliar os conhecimentos, as 

capacidades e habilidades dos servidores, a fim de 

aprimorar seu desempenho funcional no 

cumprimento dos objetivos institucionais; II -

 capacitação: processo permanente e deliberado de 

aprendizagem, que utiliza ações de 

aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais, por meio do 

desenvolvimento de competências individuais; 

[...] V - qualificação: processo de aprendizagem 

baseado em ações de educação formal, por meio 

do qual o servidor adquire conhecimentos e 

habilidades, tendo em vista o planejamento 

institucional e o desenvolvimento do servidor na 

carreira (BRASIL, 2006c). 

Políticas públicas educacionais 

Segundo Conde et al (2016) Segundo Conde et 

al (2016) se pode  compreender que as políticas 

educacionais são construídas sob correlações 

prementes de forças de grupos, classes sociais e 

interesses. Por isso é necessário compreender a 

materialidade para aprender o todo. “A 

reorganização produtiva do capital em escala 

global tem provocado reformas em todos os 

âmbitos das relações sociais capitalistas” 

(CONDE et al., 2016, p. 3). 

 Deitos (2010) tem apontado que a política 

educacional é constituinte da política social. Para 

o autor, “as políticas públicas diretamente 

definidas e dirigidas pelo Estado são 

compreendidas como o resultado de mediações 

teórico-ideológicas e socioeconômicas e estão 

diretamente imbricadas no processo de produção 

social da riqueza e, consequentemente, de sua 

repartição e distribuição”. Deitos (2010) afirma 

que a “política educacional política educacional, 

particularmente a empreendida no Brasil a partir a 

década de 1990 é a articulação e a consumação de 

forças econômicas e políticas hegemônicas que 

sustentam proposições que revelam forte 

tendência predominante de cunho liberal ou social 

liberal e definem significativamente os rumos das 

políticas públicas e da educação nacional”. 

(DEITOS, 2010, p. 209). 

Políticas para o desenvolvimento do TAE 

É a partir de meados da década de 2000 que 

emergem, efetivamente, as políticas públicas 
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educacionais voltadas para o desenvolvimento do 

TAE. Pode-se elencar como marco destas 

políticas a Lei 11.091/05 (BRASIL, 2005), que 

cria o PCCTAE e regulamenta princípios criados 

pela Lei 8.112/90 (BRASIL, 1990). 

A regulamentação se dá pelo Decreto nº 

5.707/06, que institui as políticas nacionais e 

diretrizes para o desenvolvimento de pessoal, a ser 

instaurada pelas instituições com a finalidade de 

melhorar a eficiência e eficácia na prestação de 

serviços públicos;  desenvolvimento ao servidor; 

adequar suas competências às necessidades das 

instituições; socializar e gerenciar as atividades de 

capacitação; e racionalizar os gastos com 

capacitação (BRASIL, 2006a, art. 1º). 

Advento da continuidade do processo de 

formulação das políticas para o desenvolvimento 

profissional do TAE, é promulgado o Decreto nº 

5.824/06 (BRASIL, 2006b), onde se regulamenta 

o enquadramento por nível de capacitação e é 

estabelecido o incentivo à qualificação
3
 . 

Em adição o Decreto nº 5.825/06, umas das 

mais diretas políticas públicas educacionais 

voltadas para o desenvolvimento profissional do 

TAE, pois estabelece as diretrizes para o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE. 

Indicando sua implementação em toda Instituição 

Federal de Ensino (IFE). 

Em complementação às políticas públicas 

apresentadas até então, cita-se as alterações 

realizadas por ocasião da Lei nº 11.784/08.Entre 

inúmeras previsões reestrutura o PCCTAE e 

dispositivos da Lei n
o
 8.112/90. Dentre as 

alterações realizadas no que condiz ao TAE 

destacam-se a reestruturação dos vencimentos 

básicos, a reabertura de prazo para a opção de 

aderir ao PCCTAE (para aqueles que não o 

fizeram na sua criação e tiveram cargo extinto), 

considerar como capacitação para fins de 

progressão as disciplinas isoladas cursadas em 

cursos de mestrado e, a diminuição do interstício 

para progressão por mérito de 24 (vinte e quatro) 

para 18 (dezoito) meses (BRASIL, 2008b).   

Acrescenta-se as alterações inseridas pela Lei 

nº 12.772/12, que altera dispositivos da Lei nº 

11.091/05 (BRASIL, 2005) em relação aos 

vencimentos básicos; à permissão do somatório de 

cursos com carga horária superior a vinte horas 

para progressão por capacitação e destas, com as 

excedentes do nível de capacitação anterior; e 

equipara percentualmente o incentivo a 

qualificação em todos os  níveis de classificação, 

                                                           
3 O incentivo à qualificação é um incentivo pecuniário ao TAE com 

nível de formação acima do exigido para o cargo. 

o que anteriormente favorecia gradativamente os 

níveis mais altos (BRASIL, 2012b).    

Em seguida a Portaria nº 27/2014 cria um 

plano nacional de desenvolvimento profissional 

com o intuito de garantir novas oportunidades de 

desenvolvimento, além dos programas oferecidos 

pelas próprias instituições. Segundo a Portaria o 

Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional 

é realizado por meio de Programas específicos 

que, somados as ações já existentes nas 

instituições vão possibilitar o desenvolvimento do 

servidor na carreira. 

Por fim é promulgada a Portaria nº 15/2016, 

instituindo o Plano de Formação Continuada dos 

Servidores da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (PLAFOR). Mediante 

este documento são estabelecidas as condições 

para sua implementação, as finalidades e os 

programas a serem adotados para sua efetiva 

execução. Considera as responsabilidades de seu 

funcionamento e atribui à Secretaria de Educação 

profissional e Tecnológica (SETEC), por meio da 

Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal, a 

incumbência de sua Gestão (BRASIL, 2016a).  

CONCLUSÕES 

Ao analisar a legislação pertinente às politicas 

públicas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento profissional do TAE, 

observamos que há ações diretas por parte do 

Estado, sobretudo, deliberando legislação 

pertinente, autorizando o aditamento de recursos 

financeiros e responsabilizando as instituições a 

participarem ativamente do processo de 

desenvolvimento profissional do TAE.  

As políticas necessariamente se manifestam 

fundamentadas nas ações em relação à Rede 

Federal de Educação, sendo por um lado pela 

reestruturação e expansão das universidades 

federais e por outro lado, pela reformulação e 

expansão da RFEPCT.  

A pesquisa encontra-se em andamento, mas os 

resultados parciais indicam que, do total de TAE 

em atuação na unidade apenas 12% tem formação 

em nível stricto sensu, exclusivamente mestrado, 

menos de 40% tem especialização lato sensu e 

18% não têm se quer a graduação. Enquanto mais 

de 80% encontram-se no nível máximo de 

capacitação do cargo que ocupa. 

Ao se estabelecer o desenvolvimento 

profissional como qualificação e capacitação para 

efeitos desta pesquisa, por um lado, da 

qualificação, estes números são instigantes quanto 

à aplicabilidade e atingibilidade das políticas 
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educacionais no desenvolvimento profissional do 

TAE. Por outro lado, da capacitação, nota-se um 

significativo percentual de alcance a esta 

modalidade de desenvolvimento profissional.  
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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 da rua uma relação com 

tecnologias que modifica sua postura e traz 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. 

 Há muito tempo 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 informações. Diante da 

nossa 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,p.781) 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 TD nas aulas de 

Matemática na Educação Básica”  

Desta forma, surgiram os seguintes 

questionamentos: “Como as disciplinas dos 

cursos de licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais (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 o 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.  

Portanto, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar partes do desenvolvimento 

de um projeto de Iniciação Científica intitulado 

“Presença dos softwares educativos na 

Formação Inicial de Professores de 

Matemática do IFMG” foi desenvolvido com a 

finalidade de 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 deste projeto de 

iniciação científica.  

DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa, de caráter quali-

quantitativo, 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) sobre as disciplinas que 

contemplam discussões acerca das TD. E já 

aplicamos questionários online para todos os 

discentes regularmente matriculados e egressos 

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, 
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verificamos a opinião dos mesmos sobre as 

Tecnologias Digitais.  

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 dos cursos, com o 

intuito de averiguar a opinião dos mesmos em 

relação às TD. 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 as propostas que constam nos documentos 

dos cursos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o desenvolvimento da pesquisa, 

inicialmente averiguaram-se 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. Este 

documento, além de assegurar que os egressos 

dos cursos de Matemática tenham sido 

preparados adequadamente para uma carreira 

nessa área, 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). 

No segundo momento, realizou-se uma 

análise documental dos Projetos Pedagógicos 

dos  cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFMG, a fim de verificar como as TD são 

tratadas nos currículos destes cursos. Para esta 

análise foram traçados cinco categorias de 

verificação, baseadas na pesquisa de mestrado 

de Lopes (2010).  

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, 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 com 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. 

Categorias de 

Análises 

IFMG/ 

São João 

Evangelista 

IFMG/ 

Formiga 

Tecnologia como 

conteúdo 

3 12 

Tecnologia para a 

atuação docente 

9 2 

Discussões sobre 

tecnologias 

3 1 

Softwares como 

recurso 

metodológico 

2 1 

Menção à 

tecnologia 

0 1 

Total(T) 17 17 

   Fonte: Elaborado pelos autores 

Após as análises documentais, enviaram-

se questionários online via e-mail aos discentes 

dos cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFMG Campus São João Evangelista e 

Formiga, com a finalidade de verificar se já 

tinham tido, dentre as disciplinas ofertadas, 

discussões e/ou experiências com utilização de 

softwares matemáticos e se já tinham tido 

contato com esse tipo de TD antes de ingressar 

no curso de licenciatura em Matemática. Os 

questionários possuíram duas etapas, a 

primeira contendo perguntas com a finalidade 

de identificar a familiaridade dos discentes 

com o uso de TD para fins educacionais e a 

segunda para identificar as formas de 

abordagens das TD no decorrer do curso.    

Foram analisadas as respostas de 54 

discentes. Através das análises pode-se 

identificar que dentre os discentes que 

participaram da pesquisa, 62,5% são do sexo 

feminino e os demais do sexo masculino, 

dentre os quais predominou-se a faixa etária de 

15 a 25 anos.  
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 Gráfico 1. Sexo 

            

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Gráfico 2. Faixa Etária 

    

Fonte: Elaborado pelos autores 

Referente à primeira etapa do 

questionário, na pergunta onde buscávamos 

verificar a opinião dos discentes sobre a 

infraestrutura dos Campi em questão, quanto à 

computadores e softwares educativos, a 

maioria dos sujeitos responderam que está boa, 

mas precisa melhorar, poucos responderam que 

está muito boa ou ótima e a minoria respondeu 

que está regular, média ou razoável. Vale 

destacar que dois sujeitos do Campus de São 

João Evangelista concordaram que é 

necessário ampliar seu uso por parte dos 

professores com aulas práticas. 

Sobre já ter participado de aulas, antes do 

ingresso na graduação, onde puderam 

manusear algum software educativo com 

auxílio do professor, 40,7% dos sujeitos 

responderam que sim. Ao serem questionados 

sobre possuir habilidades com softwares 

educativos, 54,7% responderam que sim, sendo 

essa habilidade adquirida por 39,2% dos 

sujeitos antes de ingressarem nos cursos de 

matemática e 60,8% durante os cursos. 

Gráfico 3. Já participou de aulas, antes de 

ingressar na graduação, onde pude manusear 

algum software educativo com auxílio do 

professor? 

 
  

     Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 Destes dados iniciais, podemos inferir 

que muitos alunos tiveram a oportunidade de 

ter aulas com uso de softwares educativos 

antes de ingressar no ensino superior. No 

entanto, ambos os cursos têm proporcionado a 

eles maior contato e desenvolvimento de 

habilidades. 

Quanto à análise sobre as TD no local 

pesquisado, procuramos saber se estão sendo 

trabalhadas e, em caso afirmativo, como vêm 

sendo trabalhadas. 

 Nesse sentido, apenas sete dos sujeitos 

afirmaram que não tiveram a oportunidade de 

vivenciar uma experiência com software 

educativo em alguma disciplina durante o 

curso. Quanto a esta experiência, 80,3% 

afirmaram ter a oportunidade de manusear o 

software.  

 No que diz respeito à forma como foi 

conduzida esta experiência, 53,8% dos sujeitos 

apontaram que as abordagens dos softwares 

educativos foram desenvolvidas como 

atividades de ensino para futura atuação 

docente, 64,8% apontaram que foram feitas 

discussões sobre o uso de softwares no ensino 

e foi abordado também como suporte 

pedagógico para aprofundar determinado 

conteúdo e 21,6% como formas diferentes das 

anteriores.  

Ainda, procuramos saber quais softwares 

foram trabalhados por esses docentes. Dentre 

as respostas, 100% dos sujeitos responderam 

GeoGebra e 50% responderam Winplot. Vale 

ressaltar que, nessa questão, os sujeitos 

poderiam informar mais de um docente, assim 

como mais de um software. 
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Na segunda parte do questionário, 

solicitamos que os sujeitos respondessem as 

perguntas com base nas seguintes frequências: 

nunca, raramente, às vezes, frequentemente e 

sempre. De acordo com a primeira pergunta, 

cujo objetivo foi identificar com que 

frequência há discussões sobre TD no curso, 

9,5% responderam “nunca”, 23,6% 

responderam “raramente”, 56,75% dos sujeitos 

responderam “às vezes”, 6,05% responderam 

“frequentemente” e 4% responderam 

“sempre”. Analisando esta questão, 

entendemos que as discussões sobre TD nos 

referidos cursos mostram-se ainda 

timidamente, na opinião dos alunos. 

No entanto, quando indagados sobre o 

incentivo por parte dos docentes atuantes nos 

cursos, em relação à utilização de softwares 

educativos, 5,5% responderam “nunca”, 

12,05% responderam “raramente”, 42,2% dos 

sujeitos responderam “às vezes”, 27,6% 

responderam “frequentemente”, 12,6% 

responderam “sempre”. Desta forma, apesar de 

considerarem que existem poucas discussões 

no curso sobre as TD, no geral, acreditam que 

os docentes incentivam o uso de softwares 

educativos. 

Sobre a utilização de softwares educativos 

pelos próprios licenciandos para resolver 

algum exercício proposto nas disciplinas do 

curso, 15,1% responderam “nunca”, 44,1% dos 

sujeitos responderam que “raramente” 

utilizam, 23,1% responderam “às vezes”, ou 

“sempre” e 7,1% responderam 

“frequentemente”. Em se tratando da utilização 

de softwares pelos alunos no planejamento de 

atividades de docência (como estágio, PIBID
4
, 

entre outros), 20,2% dos sujeitos responderam 

que “nunca” costumam utilizar, 28,6% 

responderam que “raramente” costumam 

utilizar, 14,5% responderam que utilizam “às 

vezes”, 19,1% responderam que 

“frequentemente” utilizam e 8,6% 

responderam que “sempre” utilizam. Destes 

dados, podemos inferir que, embora os alunos 

sejam incentivados à utilização de softwares 

educativos pelos docentes, ainda há pouca 

                                                           
4
 Muitos alunos do curso são bolsistas do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência). 

 

consciência da importância dos mesmos 

quanto à sua utilização. 

Ao final do questionário, buscamos 

verificar se são ofertados minicursos e/ou 

oficinas com/sobre os softwares educativos no 

curso. De acordo com os dados, 3,0% dos 

sujeitos responderam que nunca, 25,5% 

responderam que “raramente”, 49,7% dos 

sujeitos responderam que “às vezes” são 

ofertados, 13,1% responderam que 

“frequentemente” são ofertados e 8,5% 

responderam que “sempre” é ofertado. 

Gráfico 4. Ofertas de mini-cursos e/ou 

oficinas com/sobre os softwares educativos no 

curso de Licenciatura em Matemática. 

 

Fonte: Microsoft Excel 

 Desta forma, percebemos que os alunos 

contam com o apoio do curso para se 

familiarizar e realizar atividades com os 

softwares educativos.  

CONCLUSÕES 

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).  

A partir das análises dos dados presentes 

nos questionários respondidos pelos discentes 

pôde-se perceber que os docentes, formadores 

de professores de ambos os Campi, têm 

abordado os softwares educacionais nas 

práticas de ensino em diferentes aspectos, 

porém, vale ressaltar que “A formação na área 

de informática educativa é mais do que 

simplesmente proporcionar aos professores o 

contato com a tecnologia. É preciso que esta 

3 
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seja explorada no contexto de atuação 

docente.” (Penteado et al.2000, p.24). Percebe-

se que a maioria dos licenciandos está tendo a 

oportunidade de familiarizar-se com o uso de 

softwares educacionais para o ensino e 

aprendizagem de matemática durante o 

processo de formação inicial de professor de 

matemática. Observa-se que o mesmo é 

abordado de diferentes formas, como exemplo, 

através de discussões, como suporte para 

aprender matemática e como preparação para 

atuação docente. Portanto, consideram-se estas 

formas de abordagens dos softwares 

educativos de suma relevância para a formação 

inicial de professores de matemática, visto que 

cria-se possibilidades para a construção do 

conhecimento e pensamentos críticos acerca do 

uso das TD  nas práticas de ensino e, 

consequentemente, propicia uma formação que 

capacita, pertinentemente, para que o futuro 

docente possa propiciar-se destas.   

Para as demais conclusões do projeto de 

pesquisa realizar-se-á uma análise conjunta 

considerando as informações coletadas através 

das entrevistas com docentes e egressos dos 

cursos pesquisados.    
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Brasileira assegura o exercício 

dos direitos sociais e individuais, dentre os quais o 

direito a educação, definido no Capítulo III - Da 

educação, da cultura e do esporte, Seção I Da 

educação (BRASIL, 1988). Em conformidade 

com a constituição surge a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, 

que regulamenta os direitos previstos na 

constituição. A LDBEN rege o sistema 

educacional brasileiro, em sua esfera pública e 

privada, regulamentando a educação do nível 

básico ao superior (BRASIL, 1996). Porém, ela 

não prevê a educação no sistema prisional. 

 A educação no sistema prisional no sentido 

estrito da expressão é definida como a modalidade 

da educação formal designada aos cidadãos 

privados de liberdade, tendo como objetivo 

principal a ressocialização (BRASIL, 1984). Visto 

que a Lei de Diretrizes e Bases em sua perspectiva 

formal, não institui a educação prisional como 

uma modalidade de ensino específico, subtende-se 

que ela está contida na educação de jovens e 

adultos (EJA) (TEIXEIRA, 2017). A EJA é 

definida como a educação destinada a pessoas que 

não tiveram continuidade ou acesso ao ensino 

fundamental e médio na idade adequada 

(BRASIL, 1996). 

 Diante do que é previsto na Constituição e 

assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases, 

pertinente em seu Capítulo II, Seção I, Artigo 208, 

Inciso I, de que todos os cidadãos e cidadãs têm o 

direito ao “ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para 

todos os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria” (BRASIL, 1988).  

O trabalho teve como proposta levantar dados 

sobre o número de cidadãos brasileiros privados 

de liberdade, bem como a sua escolarização, 

observando a relação existente entre o nível de 

escolarização, a etnia, o nível socioeconômico e 

criminalidade, especificamente na unidade 

prisional de Viçosa - MG. 

Tendo em vista que os cidadãos ali presentes 

se encontram em estado de recuperação, o 

trabalho teve como objetivo traçar o perfil escolar 

dos indivíduos privados de liberdade através de 

um comparativo (Brasil x Viçosa) e averiguar se 

seus direitos quanto à educação estão sendo 

respeitados, uma vez que ela é relevante para 

reconstrução de sua dignidade e da sua 

independência pessoal, dado que, após a pena irão 

retornar à sociedade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho trata de uma pesquisa 

documental e de campo que buscou confrontar os 

direitos garantidos em lei e sua prática na unidade 

prisional de Viçosa. Para a sua realização, fez-se a 

leitura da Constituição Federal, da LDBEN 

9394/96, do Plano Nacional de Educação (2014 - 

2024) e da Lei de Execuções Penais - Lei 

7.210/1984. Em seguida, foi realizado um recorte 

dentro da LDBEN para o embasamento da 

pesquisa. O recorte nos afirma que a educação é 

dever da família e do estado, sendo o ensino 

fundamental obrigatório e gratuito a todos os 

cidadãos (BRASIL, 1996). A partir deste 

panorama, a pesquisa realizada, foi de cunho 

documental.  

Posteriormente ao estudo das leis, foram 

acessados sites governamentais a fim de encontrar 

dados para subsídio de nossa pesquisa. Em meio a 

essas buscas, encontrou-se o Sistema Integrado de 

Informações Penitenciárias – INFOPEN. O 

INFOPEN é um banco de dados que apresenta 

informações de todas as unidades prisionais 

brasileiras, desde infraestrutura, incluindo até o 

perfil dos detentos. Os dados adquiridos são 

referentes ao último censo das unidades 

prisionais, realizado em 2014, dados mais recentes 

encontrados. Esses dados satisfizeram as buscas 
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em torno do sistema prisional brasileiro 

(INFOPEN, 2016).  

Com intuito de buscar os dados do sistema 

prisional de Viçosa, foi realizada uma pesquisa de 

campo. A pesquisa foi feita no presídio de Viçosa 

– PRVI, situado na Rua José Rigueira Filho, 

número 105, no Bairro Bom Jesus, no dia 04 de 

outubro de 2016. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados do INFOPEN, 

verificou-se que o Brasil possui a quarta maior 

população prisional do mundo, tendo 607.731 

pessoas privadas de liberdade. Deste total, 

250.213 cidadãos encontravam-se sem 

condenação e 250.094 cidadãos cumpriam pena, 

ambos em regime fechado, ou seja, 

aproximadamente 82% desses indivíduos 

permaneciam em tempo integral nas dependências 

dos presídios. Se comparado com outros países 

com maior população prisional, o Brasil encontra-

se na contramão, pois à medida que o ritmo do 

encarceramento diminui nesses países, no Brasil 

aumenta, chegando entre 2008 – 2014 com uma 

variação de 33% (INFOPEN, 2016). 

 Com os dados estatísticos do sistema 

penitenciário nacional, reunidos pelo INFOPEN, 

observou-se que o estado de Minas Gerais possuía 

61.286 pessoas privadas de liberdade, distribuídas 

em 184 unidades prisionais, sendo que 57% eram 

jovens predominantes da classe negra, advindos 

da baixa camada social econômica, estando na 

faixa etária de 18 a 29 anos. Dessas pessoas 

privadas de liberdade, 3% são analfabetas, 8% são 

alfabetizadas sem cursos regulares, 56% possuem 

o ensino fundamental incompleto, 13% tem o 

ensino fundamental completo, 12% o ensino 

médio incompleto, 7% o ensino médio completo e 

apenas 1% possui o ensino superior incompleto, 

não somando 1% os que detêm o ensino superior 

completo e o ensino acima do superior completo 

(INFOPEN, 2016). Esses dados são bem 

assustadores, pois embora a constituição garanta 

que o ensino fundamental é obrigatório a todos os 

brasileiros, há um número consideravelmente 

grande de pessoas que não o possui.  

Atendendo a obrigatoriedade do ensino 

fundamental e o direito resguardado aos cidadãos 

privados de liberdade, ainda é pequeno o número 

de unidades prisionais que possuem sala de aula. 

Apenas 55% possuem um ambiente de ensino, 

totalizando 102 unidades das 184 existentes no 

estado. A pesquisa ainda apontou que das 

unidades prisionais que possuem sala de aula, nem 

todas tinham pessoas estudando. Levando em 

consideração a existência de bibliotecas nas 

unidades prisionais, somente metade dos presídios 

possuem acervos para uso dos detentos. O número 

de unidades com salas de informática é ainda 

menor, existindo apenas 31 unidades, 

correspondendo a 17% do total de unidades no 

estado (INFOPEN, 2016).  

Analisando estritamente o presídio de Viçosa, 

averiguou-se a partir da pesquisa de campo, 

realizada no dia 04 de outubro de 2016, que 

existiam 192 pessoas privadas de liberdade, sendo 

183 homens e 9 mulheres. Dos homens, 2 estavam 

presos por atraso à pensão alimentícia e os 

demais, homens e mulheres, por terem cometido 

algum delito. Embora de importância para a 

pesquisa, os dados socioeconômicos não foram 

disponibilizados, assim como dos crimes 

cometidos pelos indivíduos. 

 Dentro da unidade prisional de Viçosa existe 

uma escola, denominada Escola Estadual 

Professor Cidi Batista. Essa escola possui três 

salas de aula, com uma capacidade média de 10 

alunos por sala, possuindo ainda uma biblioteca. 

A modalidade de educação oferecida nessa 

unidade como nas demais outras unidades 

prisionais é a educação de jovens e adultos. 

Apesar de a unidade possuir uma escola, nem 

todos podem frequenta-la, pois, não há vagas o 

suficiente e também depende de qual grave foi o 

delito cometido pelo individuo. Assim, os 

interessados em frequentar as aulas devem realizar 

um cadastro no próprio presídio para que se faça 

uma análise prévia. Cada detento que lhe é 

conferido o direito de frequentar as aulas, é 

atribuído um número de identificação, originado 

do INFOPEN. A contratação de professores bem 

como o fornecimento do material pedagógico fica 

sob a responsabilidade da Secretaria de Educação 

do Estado de Minas Gerais. 

 No presente momento, encontram-se 32 

alunos matriculados na escola do presídio de 

Viçosa, dentre os quais 29 eram homens e 3 eram 

mulheres. Esses alunos chegaram à unidade 

possuindo os anos finais do ensino fundamental I, 

ou seja, o ensino fundamental incompleto. Fica 

evidente que a legislação está sendo violada, pois 

a realidade vivenciada no presídio de Viçosa não 

se difere da realidade do nosso estado e muito 

menos da realidade brasileira, onde a maior 

parcela da população carcerária não possui o 

ensino fundamental completo. 

 Por meio do presente trabalho, foi permitido 

conhecer e analisar os direitos estabelecidos na 

Constituição, além de compreender a LDBEN. 

Nessas leis, está resguardado o direito a educação, 



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

05 a 09 de Junho de 2017. 

 82 

porém na prática ainda são pouco executadas. Um 

provável motivo pelo qual a legislação não é 

efetivamente empregada decorre de que o direito a 

educação dos indivíduos privados de liberdade 

ainda não seja uma obrigatoriedade perante as 

leis. Essa obrigatoriedade seria o ideal, uma vez 

que a educação é uma medida necessária para 

ressocialização do detento, no resgate de valores 

humanos e da cidadania, oferecendo-lhes 

melhores condições de reintegrar na sociedade e 

no mercado de trabalho. 

CONCLUSÕES 

A educação é elementar para a transformação 

de uma nação. Para que se obtenha essa 

transformação, é necessário o esforço das políticas 

públicas em favor da educação de qualidade, coisa 

que não acontece no Brasil. O que nota-se é o 

descaso com a educação, que fica evidente com a 

pouca existência de unidades prisionais com sala 

de aula, sendo a educação usada como uma 

alternativa para remir pena do cidadão privado de 

liberdade. Vale sempre ressaltar que é dever do 

estado dar assistência ao preso, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. 

Após o trabalho, pode ser sugerido um 

aprofundamento de estudos a respeito da educação 

no sistema prisional, buscando verificar se as 

avaliações diagnósticas realizadas com os 

detentos são capazes de identificar o ano escolar 

em que estavam inseridos, uma vez que a 

legislação não traz parâmetros que auxiliem a 

avaliação. Recomenda-se fazer uma comparação 

do ensino nas unidades prisionais com as escolas 

públicas, levando em consideração o ano escolar. 

E propõe-se também uma avaliação quanto a 

qualidade do ensino nas penitenciarias. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das maneiras de se pensar políticas 

públicas na área da educação é através da análise 

de índices de desempenho. Estes índices são 

obtidos com base em resultados de avaliações 

externas e dados acerca das escolas, como, por 

exemplo, taxas de aprovação, evasão, distorção 

idade-série e até mesmo dados socioeconômicos. 

O Brasil utiliza como principal indicador o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, 

que leva em consideração taxas de fluxos das 

escolas obtidas através do Censo Escolar e o 

desempenho na chamada Prova Brasil, avaliação 

externa censitária do governo federal.  

O Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP é o órgão 

responsável pela elaboração e análise dos 

resultados da Prova Brasil, assim como do cálculo 

do Ideb, cujos resultados são fornecidos por etapa 

de ensino para escolas, municípios, estados e todo 

país desde 2007. “O Ideb é mais que um indicador 

estatístico. Ele nasceu como condutor de política 

pública pela melhoria da qualidade da educação, 

tanto no âmbito nacional, como nos estados, 

municípios e escolas” (INEP, 2011). 

A construção de uma base de dados e a 

sistematização das análises permite que se 

compare de forma eficiente resultados em 

diferentes períodos de tempo e se planeje em 

longo prazo estratégias para melhoria da educação 

como um todo. Programas do governo federal, 

como o Programa Ensino Médio Inovador – 

PROEMI, Programa Mais Educação, Programa 

Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência – 

PIBID, estão ligados de forma direta ou indireta 

com a tentativa de melhorar os índices 

educacionais. Além disso, a eficácia desses 

programas pode ser avaliada com base na 

mudança dos indicadores das entidades atendidas 

pelos programas nos períodos de execução dos 

projetos. 

Internacionalmente, o Programme for 

International Student Assessment – Pisa 

desenvolvido e coordenado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE é o mais amplo e importante programa de 

análise educacional através de avaliações 

externas. Este é aplicado a alunos de 15 anos, 

idade em que se pressupõe o término da 

escolaridade básica obrigatória na maioria dos 

países. 

Desde a implantação das avaliações externas 

em larga escala no Brasil, podemos constatar que 

os índices educacionais fornecidos tanto pelo 

poder público, quanto por entidades privadas, 

evidenciam o baixo nível de aprendizado em 

Matemática dos estudantes brasileiros na escola 

básica, conforme sinaliza Rabelo (2013, p.9): 

A análise do desempenho dos estudantes 

brasileiros nas avaliações educacionais 

em larga escala tem revelado profundas 

deficiências no aprendizado em 

matemática, que vem se propagando ao 

longo dos anos, principalmente no ensino 

médio. Esses resultados sinalizam a 

necessidade de o planejamento do 

trabalho pedagógico orientar melhor os 

processos de construção de 

conhecimento, buscando desenvolver 

metodologias e recursos pertinentes para 

alcançar os objetivos pretendidos com a 

educação de qualidade em todos os 

níveis.  

O último relatório do Pisa, com dados das 

avaliações realizadas em 2012, apresenta o Brasil 

em 58º lugar no ranking de desempenho em 

Matemática dentre os 65 países participantes e em 

57º lugar no ranking geral, em que são avaliados 

os desempenhos na língua materna, Matemática e 

Ciências. 

A tabela 1 mostra os resultados do município 

de São João Evangelista em relação ao estado de 

Minas Gerais e o Brasil, do Ideb e da Prova 
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Brasil, fornecidos pelo INEP referentes às 

avaliações realizadas no ano de 2013. 

 

Tabela 1 – Ideb e Prova Brasil para os anos finais 

do ensino fundamental (2013) 

 Ideb  Meta (Ideb) 

Brasil 4,2 4,4 

Minas Gerais 4,8 4,6 

São João Evangelista 4,7 3,6 
Fonte: www.inep.gov.br. Acesso em: 17/05/2016 

Segundo a organização não governamental 

Todos Pela Educação (2009), o Brasil tem como 

meta até 2022, ano do bicentenário da 

independência, que 70% dos concluintes do 

ensino fundamental dominem as habilidades 

consideradas adequadas para essa etapa de ensino, 

índice que se configura como um grande desafio 

perante a atual realidade da educação brasileira. 

Diante do panorama exposto, e considerando a 

realidade dos alunos que ingressam nos cursos 

técnicos do Instituto Federal de Minas Gerais – 

IFMG – Campus São João Evangelista, o presente 

projeto propôs investigar, diagnosticar e sugerir 

soluções para as defasagens que estes estudantes 

trazem das etapas de formação básica.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho discorre de uma 

metodologia descritiva com cunho sobretudo 

quantitativo, uma vez que os dados coletados 

foram tratados estatisticamente  e analisados após 

esse tratamento e caracterizado como estudo de 

caso, já que todos os indivíduos estudados eram 

alunos dos cursos técnicos do IFMG – Campus 

São João Evangelista.  

A investigação deu-se através de aplicação de 

avaliação externa, que foi subsidiada a partir de 

leituras e que teve todos os seus itens inéditos e 

elaborados pelos bolsistas envolvidos na pesquisa. 

Para a criação do banco de dados, fez o uso da 

Teoria de Resposta ao Item – TRI, pois esta 

“permite medir o nível de proficiência de cada 

aluno e, a partir dessa unidade de medida, 

construir uma escala [...] e alunos submetidos a 

diferentes provas podem ser comparados entre si” 

(RABELO, 2013, p.32).  

A coleta de dados foi realizada com todas as 

turmas do primeiro ano do ensino técnico do 

IFMG Campus São João Evangelista através de 

avaliação elaborada com base nas diretrizes 

definidas pela revisão bibliográfica.  

A análise de dados ocorreu após o tratamento 

estatístico dos dados e o cálculo das principais 

medidas de posição e dispersão. Nesse ponto, os 

dados foram sistematizados de forma a compor 

um banco de dados que será alimentado ano a ano.  

Por fim, todas as ações executadas subsidiaram 

a elaboração de proposta de intervenção 

pedagógica de nivelamento que agregou à 

proposta já existente e, mediante aprovação, irá 

compor o rol de ações pedagógicas do IFMG 

Campus São João Evangelista. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação e correção da avaliação 

diagnóstica, tabularam-se resultados das turmas, 

especificamente de cada aluno, levando em 

consideração o resultado final obtido e os acertos 

e erros na avaliação. A tabulação foi realizada em 

uma planilha através da inserção dos nomes dos 

alunos e das alternativas por eles assinaladas nas 

questões, além da média percentual individual e 

da média aritmética da turma. Esse procedimento 

foi realizado com todas as turmas que efetuaram a 

avaliação. 

Finalizada a tabulação, obtivemos as médias 

aritméticas das turmas que podem ser analisadas 

no gráfico a seguir.  

Gráfico 1 – Média Aritmética das Turmas 

Fonte: Autores 

 

Percebe-se que a turma I1A obteve a maior 

média geral e a turma N1B a menor. Contudo, 

nota-se que as turmas obtiveram desempenhos 

semelhantes. Este fato é comprovado 

estatisticamente a partir do cálculo do desvio 

padrão de 4% no intervalo de 2 inferior e superior. 

Com esses dados, calculou-se a média geral entre 

turmas que corresponde a 60,52%. 

Apesar de o desvio padrão entre as turmas ser 

reduzido, o desvio interno nas turmas é mais 

elevado. Como é possível observar no próximo 

gráfico. 
 

Gráfico 2 – Desvio Padrão das Turmas 
Fonte: Autores 
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Esse fato demonstra a heterogeneidade 

existente em cada turma. A turma N1A, com 

22%, é a turma mais diversa e as turmas A1C 

e I1B possuem o menor desvio. 

A partir destes dados, foi proposta a 

estruturação de um sistema de nivelamento 

pautado nas dificuldades e necessidades dos 

estudantes, dificuldades estas advindas de falhas 

do Ensino Fundamental e que, caso não sejam 

tratadas, podem interferir negativamente no 

processo de ensino e aprendizagem do Ensino 

Médio. 

A proposta de nivelamento apresentada 

baseou-se na criação de pequenas turmas 

organizadas em níveis de acordo com o 

desempenho na avaliação diagnóstica, 

desempenho este menor ou igual a 50%, que 

resultou em 88 alunos nesta faixa. Os estudantes 

com aproveitamento de até 30% enquadravam-se 

no nível 1, entre 30% - 45%  ajustavam no nível 2 

e entre 45% - 50%  compunham o nível 3. As 

turmas dos níveis 1 e 2 teriam encontros semanais 

de 2 horários (90 min) por necessitarem de uma 

atenção maior e as turmas de nível 3 apenas 1 

horário (45 min).  

Com essa divisão, ficaram 22 alunos no nível 

1, que foram subdivididos em três turmas, 38 

alunos no nível 2, agrupados em quatro turmas e 

28 alunos no nível 3, também organizados em três 

turmas. Os horários das turmas foram realizados 

de acordo com as disponibilidades dos alunos, 

compreendidos entre os turnos matutino e 

vespertino. 

O material utilizado para o nivelamento ficaria 

sobre a responsabilidade dos indivíduos que o 

executariam, ficando incumbidos de preencher, no 

final de cada encontro, fichas de acompanhamento 

do desenvolvimento de cada estudante a fim de 

direcionar o processo de ensino e aprendizagem 

permitindo também o deslocamento dos alunos de 

um nível para outro. 

CONCLUSÕES 

Pode-se perceber que os alunos possuem 

grande dificuldade sobre os conteúdos 

apresentados no Ensino Fundamental e que as 

dificuldades podem ser observadas no 

desempenho da avaliação diagnóstica. Então, 

tomando como base o desempenho para 

aprovação numa disciplina, aproveitamento de 

60%, dos 227 alunos que realizaram a avaliação, 

apenas 112 tiveram aproveitamento superior a 

60%, isto é, nem 50% desses alunos tiveram um 

desempenho satisfatório. 

Essas dificuldades trazidas do Ensino 

Fundamental acabam por prejudicar o 

desempenho do aluno nas séries seguintes, visto 

que esses conteúdos são a base de todo o ensino 

da Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

A análise do solo é a prática agrícola que 

consiste em analisar os nutrientes presentes no 

mesmo para que haja um fornecimento de adubos 

ou fertilizantes, de modo a recuperar e/ou 

conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de 

nutrientes e proporcionando o pleno 

desenvolvimento das culturas vegetais (EPAMIG, 

2012). A prática de adubar e calar o solo vêm 

sendo utilizado pelo homem a milhares de anos 

sem passar por muitas melhorias, mantendo até os 

dias de hoje a mesma maneira de calcular.  

Muitas vezes, ao enviar uma análise do solo 

para que um determinado profissional possa fazer 

a recomendação necessária, o agricultor tem a 

esperança de que o resultado da recomendação 

saia o mais rápido possível, porém não é 

exatamente isso que acontece. Devido à demora 

na entrega dos resultados, o plantio não é feito na 

época certa, o que na maioria das vezes acarreta 

em uma perda na produção.  

O Instituto Federal de Minas Gerais - campus 

São João Evangelista (IFMG-SJE) oferece este 

serviço de análise a comunidade. Para auxiliar o 

técnico do Laboratório de Solos, existe um 

software agrícola, o Sistema de Gerenciamento de 

Análise de Solos (SISGEAS), desenvolvido pelos 

professores e graduandos do curso de Bacharelado 

em Sistemas de Informação. O software foi 

desenvolvido e implantado no ano de 2014, mas 

apresentou falhas nos cálculos e em algumas 

funções essenciais, problemas com a interface e 

necessidade  da inclusão de novas funções.  

Sendo assim, para que o campus pudesse 

continuar fazendo análises, e que estas sejam 

confiáveis, o objetivo do trabalho foi desenvolver 

um sistema, baseado no SISGEAS, que possa 

atender as atuais necessidades do Laboratório de 

Solos do IFMG-SJE. Com esse software adaptado 

espera-se proporcionar aos produtores rurais que 

procuram os serviços do IFMG-SJE uma análise 

mais precisa, de forma ágil e com baixos custos 

financeiros, para que os mesmos possam então 

planejar melhor sua produção agrícola da área 

onde o solo foi retirado, utilizando os dados 

emitidos pelo novo software.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os métodos utilizados para o desenvolvimento 

do sistema seguem o modelo de processo de 

software orientado a reuso proposto por 

Sommerville (2011) com: Especificação de 

requisitos; análise dos componentes; modelagem 

do sistema com reuso; desenvolvimento e 

integração e validação do sistema. 

Foram ainda utilizadas as seguintes linguagens 

durante o processo de modelagem e 

desenvolvimento do sistema: UML; SQL; HTML; 

MathML; CSS; JavaScript; e PHP. As seguintes 

bibliotecas também foram utilizadas: jQuery, 

DataTables, Masked Input Plugin e CakePHP 

ORM LazyLoad Plugin. Além disso foram 

utilizados os frameworks CakePHP e Bootstrap,  

além do modelo AdminLTE Control Panel. Usou-

se diversos softwares para o desenvolvimento do 

sistema como: Astah Professional; MySQL 

Workbench; Composer; Git; JetBrains PhpStorm 

IDE; e Poedit. Para o correto funcionamento do 

sistema, foram usados o Apache HTTP server, 

MariaDB e PHP no servidor. 

O trabalho foi iniciado com três entrevistas 

com os funcionários do Laboratório de Solos do 

IFMG-SJE. Através dessas entrevistas foi possível 

levantar as suas atuais necessidades que estão 

listadas como requisitos a seguir: 

• RF 1: Adicionar um modulo para edição 

de amostras; 

• RF 2: Permitir a entrada de múltiplas 

amostras em uma mesma tela; 

• RF 3: Modificar o relatório para que os 

valores não fiquem sobrepondo uns aos outros; 
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• RF 4: Consertar as funções de edição de 

cidades e clientes; 

• RNF 1: Verificar a precisão dos 

resultados. 

A partir desses requisitos, foi iniciada a etapa 

da análise de componentes. A princípio apenas a 

versão do SISGEAS foi analisada, pois esperava-

se que seriam feitas poucas alterações no sistema. 

Porém, foram encontrados diversos problemas que 

dificultavam ou até mesmo impossibilitavam a 

implantação desses requisitos no sistema atual. 

O primeiro problema a ser encontrado estava 

presente ao tentar implantar o RF 1: Adicionar um 

módulo para edição de amostras, pois o sistema 

antigo armazena apenas os resultados dos testes, e 

não os valores da amostra, o que tornava 

impossível a necessidade de editar as amostras, 

pois o sistema só possuía seus valores durante a 

entrada do usuário. 

Além disso, foi encontrado um alto nível de 

acoplamento gerado pelo fato de que todas as 

funções eram implementadas diretamente na 

seção dedicada para a elaboração da interface 

gráfica. Outro problema encontrado foi a 

execução de múltiplos arredondamentos durante 

os cálculos, o que influenciava a precisão dos 

resultados. 

Tais problemas incentivaram a decisão do 

desenvolvimento de uma versão completamente 

nova do SISGEAS, o que causou uma nova 

iteração para a fase do levantamento de requisitos, 

que nesse momento deveria conter os requisitos 

antigos e novos para o sistema. Foi feita então 

uma união da adaptação dos requisitos levantados 

previamente por Souza, Neto e Santos (2014) com 

os requisitos mais recentes. 

Percebendo que a lista possui um tamanho 

significativo e que o tempo para a execução do 

projeto era limitado, focou-se para a pesquisa, 

escolha e domínio de ferramentas que pudessem 

ajudar a desenvolver um sistema que atendesse a 

esses requisitos. Naquele momento, foram 

pesquisados os componentes que vieram a ser 

utilizados no desenvolvimento do novo SISGEAS 

supracitados. E após essa atividade foi então 

iniciada a etapa de modelagem do sistema. 

Como supracitada, a etapa de modelagem teve 

como objetivo o de criar os modelos que serviram 

de base para o sistema. Durante essa atividade o 

principal software utilizado foi o Astah que 

auxiliou na criação dos diagramas de casos de 

uso, bem como suas descrições, além dos 

diagramas de classes e de entidade-

relacionamento. 

Após a modelagem ser concluída, foi iniciada a 

etapa de desenvolvimento e integração. Ela 

possuiu diversas atividades como preparação do 

ambiente de desenvolvimento, desenvolvimento 

do protótipo, gerenciamento de dependências, 

desenvolvimento do sistema, integração de 

componentes e testes de unidade e de integração. 

A atividade inicial da fase de desenvolvimento 

e integração foi a de preparação do ambiente. 

Durante essa atividade todas as ferramentas foram 

instaladas e testadas, além dos servidores 

utilizados no desenvolvimento serem devidamente 

configurados. Foi ainda feita a implantação do 

banco de dados  utilizado para o desenvolvimento 

do sistema seguindo as características definidas 

durante a fase de modelagem. 

A última ação realizada durante a preparação 

do ambiente de desenvolvimento foi a da 

configuração do controle de versão. Nessa fase 

foram criados e configurados os repositórios 

locais e virtuais através do serviço GitLab. Os 

repositórios têm como objetivo gerenciar todas as 

versões desenvolvidas, e o GitLab ainda oferece 

recursos de gerenciamento de configuração, 

permitindo a documentação e gerenciamento de 

falhas por exemplo. 

Foi então feito o desenvolvimento de um 

protótipo inicial para o sistema. A criação desse 

protótipo teve como objetivo a elaboração de uma 

interface gráfica rudimentar para ser utilizado no 

novo SISGEAS sendo desenvolvida focada na 

simplicidade e responsividade. 

Após o desenvolvimento do protótipo foi dado 

início a atividade de gerenciamento de 

dependências utilizando o Composer. Tal 

gerenciamento é necessário para facilitar o 

desenvolvimento de sistema empregando o 

modelo orientado a reuso, pois são utilizados 

inúmeros componentes, os quais possuem diversas 

versões que podem exigir a dependência de outros 

componentes e podem apresentar 

incompatibilidades entre si. Ao final dessa etapa 

todos os componentes foram instalados, 

configurados e testados permitindo o início da 

atividade de desenvolvimento do sistema. 

Para garantir um baixo nível de acoplamento 

cada módulo foi desenvolvido individualmente. 

Em relação a ordem de desenvolvimento foi 

definida de forma que se inicie pelos módulos 

menos dependentes até os mais dependentes, 

sendo essa a ordem final utilizada: Usuários; 

Cidades; Clientes; Grupos de Boletins; Boletins e 

Amostras. Seguindo os padrões propostos pelo 

CakePHP (CAKE SOFTWARE FOUNDATION, 

2016) foram criados um controlador, dois 
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modelos, e uma visão para cada operação de cada 

um desses módulos. 

O controlador tem como função definir o 

comportamento do sistema, como e qual visão 

deve ser exibida para o usuário ou qual método 

deve ser executado por qual modelo. A visão é a 

única parte do sistema com a qual o usuário tem 

contato direto. É a partir dela que ele faz as 

requisições ao sistema. Tais requisições são 

enviadas para o controlador que então as executa, 

se necessário, em seus respectivos modelos. 

O framework CakePHP ainda utiliza dois 

modelos para cada módulo, um para gerenciar 

suas entidades e outro para gerenciar sua tabela. O 

modelo de entidade serve para definir os atributos 

e métodos de cada um de seus objetos, bem como 

controlar sua visibilidade. Já o modelo de tabela 

serve para controlar as operações de manipulação 

dos dados armazenados no banco de dados, bem 

como as regras de validação de cada um de seus 

campos. 

Durante esse desenvolvimento foram ainda 

executados inúmeros testes para assegurar que os 

dados pudessem ser manipulados e processados 

com confiança e precisão. Para cada um dos 

módulos foram executados testes para verificar o 

correto funcionamento dos cadastros, edições, 

visualizações e exclusões de registros, bem como 

testes relacionados com a validação dos dados. 

Foram ainda executados testes específicos para 

verificar a precisão das funções realizadas pelo 

módulo criado para o cálculo dos resultados das 

amostras. Tal módulo possui apenas um modelo e 

tem como único objetivo realizar os cálculos 

utilizados para gerar os relatórios de análises. 

É importante dizer que no Laboratório de 

Solos do IFMG-SJE existia uma cópia de um 

manual impresso contendo todos os métodos e 

instruções para a realização de cada teste, porém 

esse foi perdido com o tempo, o que 

impossibilitou o seu uso. Foram então utilizadas 

as fórmulas presentes no código fonte do antigo 

SISGEAS com algumas correções. Tal fato 

motivou a criação de um módulo extra que possa 

documentar o que foi encontrado no antigo 

SISGEAS tanto para os próximos 

desenvolvedores, quanto para os usuários. Foi 

também feita a documentação individual de cada 

uma das classes e métodos desenvolvidos 

utilizando os padrões definidos pelo PHPDoc para 

facilitar ainda mais o trabalho dos próximos 

desenvolvedores. 

Após o desenvolvimento e testes de unidades 

de todos os módulos foi feita a integração entre 

eles, bem como seus testes. A integração foi o 

momento em que os módulos foram colocados 

para trabalhar em conjunto, e seus testes foram 

feitos para assegurar que todos os módulos estão 

funcionando corretamente entre si, já que existe a 

possibilidade de inconsistências após sua união. 

Com a validação parcialmente concluída, já 

que os testes de unidade e integração haviam sido 

bem-sucedidos foi iniciado o teste de usabilidade. 

Durante essa atividade o sistema foi testado pelos 

usuários por uma semana, e ao final desse período 

foram sugeridas diversas mudanças. Tais 

mudanças foram incluídas e então foi feita a 

aplicação de um questionário, baseado no trabalho 

de Lewis (1995), para avaliar o nível de aceitação 

dos usuários com o sistema final. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A princípio esse projeto visava apenas a 

manutenção do software SISGEAS utilizado pelo 

Laboratório de Solos do IFMG-SJE, porém no 

decorrer do levantamento de requisitos do projeto 

e durante a análise do sistema antigo, observou-se 

que seriam necessárias muitas mudanças. A 

alteração do tipo do sistema de desktop para web 

também seria vantajosa para os seus usuários, e 

devidos a esses fatores foi decidido que seria 

melhor o desenvolvimento de uma nova versão 

que atendesse tanto aos requisitos antigos quanto 

aos novos requisitos propostos. 

Sendo assim, o novo sistema apresenta 

diversas vantagens em relação ao seu predecessor 

para seus usuários, seus desenvolvedores, 

responsáveis por sua manutenção e atualização, 

bem como para os clientes do Laboratório de 

Solos do IFMG-SJE. 

Os usuários do novo SISGEAS possuem agora 

não somente um sistema que atenda às suas 

necessidades atuais, mas também acesso a uma 

interface responsiva e mais intuitiva. Tal interface 

foi criada visando principalmente facilitar a 

navegação do usuário e ajuda-lo na detecção de 

erros durante a entrada de dados. A mudança para 

sistema web permite agora a independência de 

plataforma, e já que o sistema foi feito para ser 

responsivo permite a sua utilização até mesmo em 

aparelhos móveis como Smartphones e Tablets, 

bastando apenas que eles estejam conectados na 

intranet do IFMG-SJE. Além de possuir novas 

funcionalidades como o suporte a múltiplos 

usuários em diferentes locais e suporte multi-

plataforma, o sistema possui um módulo de ajuda 

contendo todas as fórmulas utilizadas para os 

cálculos dos resultados. Na Figura 1 é possível 

visualizar a tela do sistema. 
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 Figura 1. Interface do novo SISGEAS. 

 

Além das diversas vantagens apresentadas, o 

sistema foi muito bem aceito por seus usuários 

como pode ser conferido na Tabela 1, obtendo 

uma média inferior a 1,5 em todas as questões do 

teste de usabilidade, e as respectivas médias em 

cada uma das seções do mesmo teste. 

 

Tabela 1. Médias do teste de usabilidade 

Quesito Média simples 

Uso do sistema 1,0625 

Qualidade de informação 1,0714 

Qualidade da interface 1,1667 

Média geral 1,1001 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sendo que a escala utilizada vai de um a sete e 

quanto menor estas notas, melhor o desempenho 

do sistema na avaliação do usuário. Além disso, 

não foram listados nenhum item como respostas 

da questão 21 – Lista do que menos gostei do 

sistema. Um dos entrevistados ainda apontou a 

facilidade de edição dos dados com resposta para 

a questão 22 – Lista do que mais gostei do 

sistema. E outro usuário ainda comentou na 

questão 19 – Em termos globais, estou satisfeito 

com este sistema, que o sistema atendeu às suas 

expectativas. 

Os desenvolvedores, que ficarão responsáveis 

pelas futuras manutenções e atualizações, agora 

possuem uma extensa documentação do sistema 

que foi desenvolvido utilizando algumas das 

melhores práticas usadas atualmente na indústria 

de software. A documentação UML os ajuda a dar 

uma visão ampla do sistema, o que auxilia os 

desenvolvedores a entenderem sua base 

rapidamente. Já a documentação do código feita 

utilizando o padrão PHPDoc, permite uma visão 

mais detalhada de cada parte do sistema. E ainda 

existem disponíveis as diversas documentações de 

cada um dos componentes utilizados. Todo o 

sistema foi feito pensando não somente nas 

necessidades atuais, mas também em facilitar suas 

futuras manutenções e atualizações. 

E os clientes, não menos importantes, agora 

possuem resultados elaborados mais rapidamente 

e com maior precisão já que relatórios dos testes 

podem ser feitos mais rapidamente, devido ao 

sistema atender as atuais necessidades dos 

usuários. Além disso, todas as fórmulas foram 

revisadas para que os arredondamentos sejam 

feitos apenas antes de sua apresentação para o 

usuário. 

O sistema foi desenvolvido utilizando 

principalmente PHP, HTML, CSS, JavaScript e 

MySql, que são algumas das principais linguagens 

(TIOBE SOFTWARE BV, 2017) utilizadas hoje para 

o desenvolvimento de aplicações web. Além de 

ser criado utilizando renomados frameworks e 

bibliotecas, como por exemplo, CakePHP, 

Bootstrap e jQuery, padrões de projeto de 

gerenciamento de dependências e controle de 

versão, o software foi desenvolvido, testado e 

implantado com sucesso em tempo inferior ao 

planejado. 

CONCLUSÕES 

Para o desenvolvimento desse projeto, foi 

necessário estudar software SISGEAS para 

entender seu funcionamento e detectar suas falhas. 

Após esta compreensão, as correções e adaptações 

começaram a serem executadas resultando no 

software SISGEAS versão 2.0, que encontra em 

funcionamento no Laboratório de Solos do IFMG-

SJE e pode ser acessado diretamente pelo link 

http://sisgeas.sje.ifmg.edu.br pela intranet do 

IFMG-SJE.  

Os objetivos propostos e a realização dos testes 

foram concluídos com êxito. A nova versão do 

software teve uma excelente aceitação dos 

profissionais do laboratório, que de maneira mais 

eficiente e confiável passou a emitir os relatórios 

que são entregues aos produtores rurais que 

buscam este serviço aqui no campus. 

Enfim, com esse projeto foi possível 

desenvolver uma ferramenta que irá auxiliar os 

profissionais da área agrícola a realizarem os seus 

serviços com mais agilidade, além de estar 

contribuindo para o desenvolvimento de um dos 

setores mais importantes da economia do país. 
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INTRODUÇÃO 

Conhecimentos vinculados com a área da 

informática não são mais uma necessidade apenas 

dos profissionais que atuam na área de Tecnologia 

da Informação (TI). Atualmente, independente da 

área de atuação se torna indispensável possuir 

noções de como deve ocorrer o manuseio do 

computador (NASCIMENTO, 2012). 

Contudo, nem todos aqueles que pretendem se 

atualizar de acordo com as necessidades atuais 

possuem condições, muitas vezes financeiras, de 

estar frequentando um curso na área. O que por 

vem por implicar na exclusão deste indivíduo de 

ambientes organizacionais e outros aos quais 

exigem tais pré-requisitos (BRAGA, 2010). 
Observa-se que, grande parte dos estudantes do 

ensino médio deixa de dar devida atenção para 

esse tipo de qualificação, o que consequentemente 

vem por trazer problemas no momento de se 

inserir no mercado de trabalho. Parte dessa falta 

de qualificação decorre muitas vezes do indivíduo 

não possuir condições financeiras de estar 

custeando um curso de capacitação na área, e nem 

sempre é possível encontrar cursos gratuitos que 

possuam um nível de qualidade satisfatório para 

atender com o propósito necessário (SCHUSTER, 

2008). 

Uma vez que observa-se essa deficiência em 

grande número das escolas da região do município 

de São João Evangelista - MG, este projeto teve 

como objetivo a aplicação de um curso de 

informática para estudantes do ensino médio da 

Escola Estadual Tenente José Coelho da Rocha, 

localizada no distrito de Correntinho - MG, 

aproximadamente dezoito quilômetros do 

município de São João Evangelista. De acordo 

com as visitas realizadas na referida escola, 

observou-se que mesmo a comunidade 

demonstrando ser de classe baixa, ainda assim a 

escola possui uma excelente infraestrutura, 

possuindo grande espaço interno e laboratório de 

informática em bom estado para uso. 

Tal projeto foi idealizado com o propósito de 

promover a qualificação de estudantes dessa 

escola, através de um curso de informática 

gratuito, na qual almeja-se uma melhor inserção 

no mercado de trabalho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa tem caráter descritivo, pois realiza-

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

dos fatos do mundo físico sem a interferência do 

pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Assim como se mostrou necessária a 

ministração de conteúdos relevantes para o 

mercado de trabalho, outro tipo de levantamento 

também se revelou indispensável, que viria a ser a 

identificação de carência nos estudantes com 

relação a conhecimentos sobre informática. Para 

isso, foi aplicado um questionário para 

alinhamento dos estudantes conforme Tabela 1. 
 

Tabela 1. Questionário para os estudantes 

01 Indique nos campos reservados a seguir seu 

nível de conhecimento de acordo com o 

tema indicado. Para uma melhor 

padronização utilize a escala a seguir:  

Escala:  

0: Nunca ouvi falar 1: Baixo 2: Médio 3: 

Bom 4: Ótimo  

Temas  

a) Sistemas operacionais ____  

b) Office ____  

c) Instalações de software ____  

d) Manutenções em software ____  

e) Hardware ____  

f) Ameaças ao PC ____  

g) Funções Windows ____  

h) Segurança da informação ____  

i) Segurança na internet ____  

j) Restauração/Sistema operacional____ 

02 Indique nos campos reservados a seguir um 

software de seu conhecido de acordo com o 

indicativo antecedente.  

Navegador, Editor de texto, Sistema 

Operacional, Editor de imagem, Jogo, 

Leitor de, Editor de planilha, Antivírus 
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___________________________________ 

___________________________________ 

03 Quais os conhecimentos da área da 

informática você julga necessário adquirir 

com maior urgência no presente curso? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

Tal pesquisa permitiu que, a transição de 

informação entre professor e estudante ocorresse 

de forma mais eficiente, pois, possibilitou que as 

aulas fossem adaptadas de acordo com o nível de 

conhecimento dos estudantes.  

Baseado nos dados coletados dessa pesquisa 

deu-se início ao planejamento das aulas. 

Almejando maior coesão nas suas aplicações, 

estas vieram a ser divididas em quatro disciplinas, 

sendo elas: Fundamentos em Hardware, 

Fundamentos em Sistemas Operacionais, 

Microsoft Office e Segurança da Informação. 

Finalizada a preparação parcial das aulas, foi 

dado início a etapa da aplicação do curso e assim, 

definido que a realização das aulas fosse na 

própria escola, pois levou-se em consideração que 

os estudantes poderiam não deter de recursos 

muitas vezes financeiros para deslocarem 

semanalmente até o município de São João 

Evangelista. 

Com o propósito de avaliar o nível de 

desempenho do estudante no decorrer do curso, 

avaliações foram aplicadas de forma periódica, 

sendo elas provas práticas e teóricas. Esta forma 

de análise do nível de conhecimento dos 

estudantes se mostrou ser a mais viável diante as 

circunstancias apresentadas no ambiente do curso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve grande expectativa referente ao bom 

resultado com a aplicação do curso, pois este veio 

a ser elaborado baseado nas exigências do 

mercado de trabalho e carências dos estudantes. 

Com o intuito de avaliar o resultado final do 

curso ofertado, ao término foi aplicado outro 

questionário conforme a Tabela 2 com o propósito 

de avaliar o nível da turma com relação as suas 

carências anteriormente identificadas e os 

conteúdos ministrados.  
 

Tabela 2. Questionário para os estudantes pós 

curso ministrado 

01 Indique, para cada um dos temas a seguir, o 

seu nível de conhecimento sobre o assunto. 

Utilize os valores da escala para facilitar a 

tabulação dos dados. Escala:  

0: Nunca ouvi falar 1: Baixo 2: Médio 3: 

Bom 4: Ótimo  

Temas:  

a. Sistemas operacionais ____  

b. Office ____  

c. Instalações de software ____  

d. Manutenções em software ____  

e. Hardware ____  

f. Funções Windows ____  

g. Segurança da informação ____  

h. Segurança na internet ____  

i. Restauração/Sistema operacional____ 

02 Indique, por favor, para cada um dos temas 

a seguir, o seu nível de satisfação sobre o 

contexto. Utilize os valores da escala para 

facilitar a tabulação dos dados.  

Escala:  

0: Péssimo 1: Baixo 2: Médio 3: Bom 4: 

Ótimo  

Contextos:  

a. Ministração de aulas teóricas____  

b. Ministração de aulas no laboratório ____  

c. Aplicação do conteúdo____  

d. Material audiovisual utilizado____  

e. Fonética utilizada____  

f. Postura dos ministrantes____  

g. Esclarecimento de dúvidas____  

03 No espaço a seguir faça um texto avaliando 

o curso ofertado, levando em consideração 

todos os aspectos possíveis, desde os 

ministrantes do curso até a infraestrutura 

utilizada para realização das aulas, procure 

mencionar pontos positivo e negativos. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Para maior eficiência na realização dessa 

etapa, sua execução foi realizada no último dia de 

aula, sendo que, todos os conteúdos preparados já 

haviam sido ministrados e todas as avaliações 

periódicas aplicadas. 

As informações obtidas através do questionário 

demonstraram que a maioria das carências 

anteriormente identificadas nos estudantes com 

relação a conhecimento sobre informática foram 

sanadas. Portanto, conclui-se que o curso 

demonstrou bons resultados, possibilitando aos 

estudantes adquirirem conhecimentos a respeito 

de conteúdos relevantes para o mercado de 

trabalho de forma gratuita e de qualidade.  

No dia 7 de dezembro de 2016 foi realizada a 

entrega dos certificados aos concluintes do curso 

na Escola Estadual Tenente José Coelho da 
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Rocha. A Figura 1 demonstra momentos do 

evento com os idealizadores do projeto e 

estudantes. 

 
Figura 1. Concluintes e aplicadores do curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente projeto foi possível ofertar aos 

estudantes do ensino médio da Escola Estadual 

Tenente José Coelho da Rocha um curso gratuito 

e de qualidade. De modo que estes tiveram a 

oportunidade de adquirir conhecimentos 

referentes a requisitos exigidos no mercado de 

trabalho, possibilitando que se tornem mais 

compatíveis com tais exigências, facilitando no 

momento de efetuar determinada tarefa em uma 

organização com o manuseio de computadores. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo de programação básica no início da 

vida acadêmica dos estudantes de cursos voltados 

ao desenvolvimento de software é marcado por 

obstáculos decorrentes da não familiarização dos 

mesmos com a lógica básica da construção de um 

algoritmo.  

De acordo com Borges (2000), uma parcela 

dos estudantes nunca tiveram contato com o meio 

de desenvolvimento antes de ingressar na 

faculdade. Aliado a isso, a realidade de não estar 

acostumado a destrinchar problemas em busca de 

soluções acaba sendo um fator desmotivante para 

os estudantes que, por muitas vezes reprovam nas 

disciplinas iniciais de programação. Isso acarreta 

em consequências e atrasos durante toda sua vida 

acadêmica, chegando a casos extremos, como a 

desistência de estudantes dos cursos. 

Rapkiewicz et al. (2006) afirma que a fase de 

montagem dos algoritmos não só se mostra uma 

barreira imponente, como acarreta dificuldades 

posteriores. A validação dos algoritmos 

desenvolvidos também é complicada para 

estudantes mais leigos, principalmente aqueles 

que já tiveram problemas na etapa anterior, de 

elucidar e elaborar soluções para os problemas. 

Identificada essa dificuldade nos estudantes em 

matérias de programação, torna-se necessário o 

desenvolvimento de ferramentas didáticas que 

sejam capazes de apoiar o professor, no ensino-

aprendizagem e principalmente incentivar os 

estudantes ao estudo da programação.  

Miranda (2002) ressalta a importância do 

aspecto lúdico dos jogos no que se refere ao 

aprendizado, descrevendo a atividade lúdica como 

um grande laboratório onde ocorrem experiências 

inteligentes e reflexivas. 

O uso de jogos como colaborador no processo 

de ensino-aprendizagem já é vastamente 

empregado, todavia no campus ainda não são 

utilizadas ferramentas desse tipo. 

O presente projeto teve como objetivo 

desenvolver uma ferramenta didática 

colaboradora, capaz de aproximar os estudantes 

da disciplina de Introdução a Programação do 

Instituto Federal de Minas Gerais - campus São 

João Evangelista (IFMG-SJE) e facilitar o ensino 

corroborando como auxílio ao professor. 

DESENVOLVIMENTO 

O jogo foi desenvolvido no Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (IDE) Unity 3D, na 

qual se apresenta como um Game Engine, ou 

motor de jogo. A ferramenta possui um estilo de 

programação em que se propõe a ser um modelo 

para a criação de jogos de aventura, sendo gratuita 

para desenvolvedores. 

A metodologia empregada na realização do 

desenvolvimento do jogo começou com um 

levantamento de requisitos, quando foram içados 

os requisitos para que o jogo proporcionasse 

conhecimento e diversão aos estudantes. 

A linguagem de programação escolhida para o 

implementação do jogo foi o CSharp (C#) da 

empresa Microsoft. Através de sites e vídeoaulas, 

estudou-se a utilização da linguagem no Unity 3D. 

Em seguida, foi idealizada e definida a 

mecânica e design do jogo. A feição de como o 

jogo funciona foi pensado de modo a atrair os 

jogadores e familiarizá-los com a lógica de 

programação básica. 

Foram realizadas também coletas e produções 

de imagens e sons para o jogo. Grande parte das 

coletas foi feita em bancos de imagens gratuitos 

na internet. 
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Logo em seguida iniciou-se o desenvolvimento 

do jogo. Ao decorrer da implementação, alguns 

mecanismos foram adaptados de acordo com a 

necessidade/viabilidade dos mesmos, com a 

preocupação de sempre manter o jogo atraente e 

didático ao mesmo tempo. 

Depois de implementado, foram realizados 

testes funcionais no software. Foram distribuídas 

versões do jogo aos estudantes do curso 

bacharelado em Sistemas de Informação do 

IFMG-SJE a fim de encontrar anomalias e 

registrar de forma descritiva as ocorrências. 

O jogo então foi apresentado e disponibilizado 

para os professores da área de programação do 

campus a fim de ser usado nas aulas da disciplina 

de Introdução a Programação. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interface do jogo foi projetada a ser a mais 

intuitiva possível, tornando a experiência do 

usuário mais agradável e fácil. Quando iniciado o 

software, mostra-se uma tela com o nome do jogo, 

na qual pede-se que aperte qualquer tecla para 

continuar, em seguida é carregada a tela de Menu, 

que por sua vez possui as opções Novo jogo, 

Carregar, Créditos e Sair, conforme a Figura 1. Se 

não for a primeira vez do usuário no jogo, 

aparecerá mais uma opção, a de Continuar. 

 
Figura 1. Tela inicial do jogo. 

 

Escolhendo a opção de Novo jogo, é carregado 

o início do jogo, e apresentado o nível da fase 

(quanto mais alto o número, maior a dificuldade). 

Do lado direito da tela estão os comandos 

disponíveis na fase. 

Logo abaixo dele encontra-se o compilador, 

local no qual o usuário realmente “programa”, e 

para adicionar os comandos no compilador o 

usuário clica no sinal + (mais) nos comandos 

disponíveis ou simplesmente arrastá-los.  

No lado esquerdo na parte inferior da tela estão 

localizados os botões do Menu, Reiniciar e Ajuda, 

de acordo com a Figura 2.  

 
Figura 2. Fase típica. 

 

Terminada a fase, é carregada a tela de 

pergunta, na qual é apresentada uma questão com 

o intuito de fazer o usuário pensar de forma lógica 

e completar o desafio. Cada questão contém 

quatro alternativas sendo que apenas uma é a 

resposta correta.  

Após a fase e a pergunta, aparecerá a tela de 

estrela, informando a quantidade de estrelas 

ganhas. O usuário pode conseguir de 1 a 3 estrelas 

douradas dependendo da quantidade de linhas de 

código usadas na fase e se responder corretamente 

a pergunta anterior ele ganha mais uma estrela. 

Caso ele consiga todas as quatro estrelas, ela se 

transforma em uma estrela de esmeralda, 

indiciando assim o nível de conhecimento 

adquirido.  

Ainda nesta tela contém as opções para voltar 

ao Menu, avançar para o próximo nível ou repetir 

o nível, sendo que mesmo repetindo o nível 

anterior a pergunta que aparecerá será diferente da 

já apresentada, tornando assim sempre um desafio 

lógico para o usuário. 

Voltando ao Menu e escolhendo a opção de 

carregar, abre-se a tela mostrando todos os níveis 

concluídos e os que ainda estão bloqueados, 

conforme Figura 3.  
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Figura 3. Tela de carregamento de fase. 

Os níveis concluídos aparecem informando a 

quantidade de estrelas conseguidas, nesta tela. O 

usuário tem a opção de repetir um nível já jogado 

caso queira relembrar de algum comando ou 

simplesmente conseguir mais estrelas. Voltando 

ao Menu, caso o usuário já iniciou um novo jogo, 

aparecerá uma nova opção, a de continuar, sendo 

que ela permite que continue na fase em que tinha 

parado.  

Após os testes feitos pelos estudantes do curso 

bacharelado em Sistemas de Informação do 

IFMG-SJE, conclui-se que não foi detectado 

nenhum bug (erro) do jogo. No registro descritivo 

os estudantes em modo geral disseram que 

gostariam de ter uma cópia do jogo, e se era 

possível atribuí-lo ao plano de aula dos 

professores da disciplina. 

CONCLUSÕES 

O projeto foi de grande importância para os 

desenvolvedores, enriquecendo de conhecimentos 

em áreas abrangentes do curso, tais como 

linguagem de programação e banco de dados. 

A implementação do projeto também resultou 

em uma familiarização com a ferramenta Unity 

3D até então não é utilizada no curso, uma vez 

que, ainda não foi ofertada uma disciplina de 

desenvolvimento de jogos.  

O objetivo deste estudo desenvolver uma 

ferramenta didática colaboradora para os 

estudantes da disciplina de Introdução a 

Programação do Instituto Federal de Minas 

Gerais - campus São João Evangelista (IFMG-SJE) 

foi alcançado.  

O jogo proposto visou oferecer um ambiente 

adequado para prática de atividades realizadas por 

estudantes de lógica de programação. A partir 

desta experiência espera-se colaborar com a 

dinâmica do professor em aula, criando desta 

forma, um maior entendimento e absorção acerca 

do assunto do qual este está incluso. 
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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. 

Entretanto, 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.  

Segundo Phipps (1999) há um considerável 

entusiasmo pelo papel que a informação e a 

tecnologia da informação (TI) 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.  

A tecnologia está cada vez mais presente na 

vida das pessoas e exercendo uma influência nas 

suas tarefas mais comuns, tais como: informação 

em tempo real, compras online, cursos à distância, 

dentre outros. Diante disso, torna-se 

imprescindível que as instituições educacionais 

tragam estas possibilidades para suas propostas 

pedagógicas fazendo assim, meios para construir 

conhecimentos.  

Um Site ou Portal na internet não é mais um 

luxo para poucos, e sim uma regra geral para 

empresas que querem sobreviver ao mercado atual 

e um mundo globalizado. Esta ferramenta 

possibilita comunicação junto ao seu cliente sobre 

os seus produtos e serviços prestados. Daí surgiu à 

proposta para a construção do Portal para a 

Licenciatura em Matemática.  

Atualmente, no que se refere a usuários de 

internet, o Brasil é o país que apresenta maior 

crescimento. Relativamente, este crescimento é 

maior até mesmo que o dos Estados Unidos 

(INFOSERVCT, 2015).  A internet deixou de ser 

apenas um instrumento de pesquisa para tornar-se 

uma ferramenta de marketing e vendas, devido ao 

aumento da interatividade, segurança e 

velocidade, aliado à redução dos preços cobrados 

pelo acesso à rede (INFOSERVCT, 2015).   

Um Portal tem se tornado uma realidade em 

algumas instituições educacionais do Brasil e do 

mundo. Estes ambientes virtuais 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 interação entre os alunos da 

Licenciatura em Matemática, além de informar a 

comunidade escolar e outras instituições 

educacionais sobre o curso.  

O Portal atribui características tais como: 

divulgação de projetos internos e externos, ofertas 

de emprego, eventos locais e em âmbito nacional, 

informativo sobre o curso (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 Licenciatura em 

Matemática, dispõem de portais com as 

características similares com o que foi proposto 

no desenvolvido deste. Instituições estas 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. O Instituto Federal de Minas Gerais - 

campus São João Evangelista (IFMG-SJE), possui 

os Portais dos cursos Bacharelado em Sistemas de 
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Informação e Bacharelado em Agronomia, na qual 

foi desenvolvida a ideia para a criação do Portal 

da Licenciatura em Matemática. 

Tendo em vista aproveitar os recursos da TI, o 

presente projeto teve como objetivo o 

desenvolvimento de um Portal para o curso 

Licenciatura em Matemática do IFMG-SJE.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Seguindo a linha da metodologia científica 

abordada por Lakatos e Marconi (2010), este 

tópico descreve os métodos e procedimentos 

adotados, materiais e instrumentos utilizados no 

projeto.  

Foram coletados com auxílio dos alunos e 

professores do curso Licenciatura em Matemática 

dados e informações para a implementação do 

Portal.  

Após a coleta supracitada, foram idealizadas e 

esquematizadas a estrutura do Portal, layout, 

funcionalidades, de acordo com as normas 

regentes de desenvolvimento de páginas Web.  

Essas normas são especificações na W3C, que 

desenvolve técnicas e orientações através de um 

processo projetado para maximizar a consenso 

sobre as recomendações, garantindo qualidade 

técnica e editorial, além de alcançar apoio da 

comunidade de desenvolvedores, do consórcio e 

do público em geral (W3C BRASIL, 2015).  

Foi utilizado um computador disponível no 

laboratório de informática. Na implementação do 

Portal foram usados 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; Vertrigo - utilizado para testes e 

visualização das etapas físicas do projeto; e o 

Joomla - gerenciador de conteúdo para 

implementação do Portal (BUDD, 2006).  

Na fase final do desenvolvimento, realizou-se 

o teste de implementação para a coleta e ajustes 

dos possíveis erros que viessem a prejudicar o 

desempenho e usabilidade do Portal. Nesses testes 

contaram com a participação de dois professores 

da área e de vinte alunos do curso.  

Por fim, após o projeto concluído e testado 

houve a publicação no domínio e hospedagem no 

IFMG-SJE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto está concluído, apresentando todas 

as funcionalidades previstas na proposta do 

mesmo. 

O resultado final obtido pode ser elucidado 

pelo Portal Licenciatura em Matemática que se 

encontra disponível e em uso no endereço 

eletrônico http://mat.sje.ifmg.edu.br. A Figura 1 

apresenta o layout da página inicial.  
 

 
Figura 1. Tela da página inicial do Portal. 
 

Alunos e professores do curso Licenciatura em 

Matemática já tem acesso ao Portal e 

demonstraram satisfação com o resultado. 

Como proposta futura, pode-se ampliar o 

conteúdo apresentado, além de inserir uma área 

restrita de Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) para alunos e professores do curso.  

Para aperfeiçoamentos posteriores, sua 

estrutura foi desenvolvida de forma a permitir que 

melhorias futuras possam ser implementadas 

facilmente. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os usuários do Portal, conclui-

se que este é de fácil uso, possui uma interface 

interativa e intuitiva, além de ser bastante útil para 

centralização das informações, antes dispersas nos 

portais da instituição e da reitoria. 
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INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos que aconteceram na 

ultima década fizeram com que a tecnologia RFID 

(Radio-Frequency Identification que em 

português é identificação por radio frequência) 

despontasse no mercado, porém os seus princípios 

já eram utilizados durante a Segunda Guerra 

Mundial na identificação de aviões (PEREIRA, 

2012). Devidos aos custos elevados o RFID ficou 

limitado a centros acadêmicos e militares 

(HESSEL et al., 2009 apud BARBOSA, 2011). 

Porém de acordo com Laberge (2006), depois 

que os custos de implantação do RFID caíram, a 

sua difusão tornou-se viável economicamente, 

possibilitado assim, a sua utilização em 

instituições que possuem um vasto patrimônio 

como por exemplo, o Instituto Federal de Minas 

Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-

SJE), pois há muitos bens para serem monitorados 

e controlados.  

O IFMG-SJE possui um sistema que auxilia no 

controle do inventário, porém ele utiliza uma 

tecnologia que impossibilita a leitura instantânea 

dos itens e não é um sistema portátil, 

impossibilitando assim a sua utilização efetiva no 

inventário patrimonial.  

Diante disso, surgiu à necessidade de conhecer 

uma nova tecnologia, o RFID, para automatizar 

este processo e verificar a viabilidade da 

implantação desta tecnologia no IFMG-SJE. Para 

cumprir o objetivo, foi necessário conceituar a 

tecnologia de identificação por radiofrequência, 

expor a sua utilização prática e apresentar os seus 

prós e contras, além de demonstrar a diversidade 

de sua aplicação.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho de pesquisa é aplicado porque 

conforme Gil (2010, p. 27), [...] “pois por meio 

desta pesquisa busca-se à aquisição de 

conhecimentos com vista numa aplicação 

especifica”. Utiliza-se este método de pesquisa 

para aplicar em uma situação específica por meio 

dos conhecimentos construídos, com intuito de 

resolver os questionamentos contidos neste 

estudo. Para se chegar a um resultado foi realizada 

uma série de ações, conforme descrito no 

trabalho. 

Primeiramente foram realizadas visitas ao 

departamento de Patrimônio, com o intuito de 

identificar as demandas a serem solucionadas. Na 

visita in loco foram repassadas informações 

referentes à atual forma de gestão de bens. As 

tecnologias utilizadas, além das dificuldades e 

necessidades para que o setor atue de forma 

eficiente. 

Percebendo-se a precariedade do atual sistema 

de inventário, que utiliza etiquetas com código de 

barras simples, e um software que não registra 

todas as informações do bem catalogado, passou-

se a pesquisar por soluções que pudessem suprir a 

demanda do setor. Em pesquisas, principalmente 

pela internet, deparou-se com a tecnologia RFID. 

Segundo Goel, (2007) apud Mesquita (2011), 

para adoção da tecnologia RFID, deve-se 

considerar as seguintes etapas: entender a 

tecnologia, entender seus possíveis usos e 

impactos e decidir como investir na tecnologia. 

Sendo assim, foi iniciado um estudo sobre a 

tecnologia através do suporte adquirido com a 

pesquisa bibliográfica. A história do RFID, seus 

conceitos, componentes e possíveis aplicações 

foram descritas com base em diversos estudos já 

publicados.  

Seguindo o método quantitativo, buscou-se 

identificar como a tecnologia RFID funciona na 

prática nos setores de patrimônio de organizações 

públicas e privadas. Para isso, foram adotados os 

métodos de pesquisa descritiva, cuja uma das 

peculiaridades é a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tal como 

questionário.  
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Para obter as informações sobre a utilização do 

RFID, utilizou-se de um questionário fechado 

elaborado pelos pesquisadores, tendo como atores 

os funcionários que trabalham com a tecnologia. 

O questionário foi dividido em três partes, 

sendo a primeira compostas por questões 

referentes aos respondentes e para identificação 

do grau de conhecimento dos mesmos em relação 

ao RFID. A segunda parte, composta por vinte e 

duas proposições, na qual se buscou entender o 

grau de satisfação dos entrevistados com relação à 

tecnologia. A terceira e última, composta por uma 

proposição que identifica o nível de importância 

atribuído pelos respondentes e da tecnologia para 

a organização. 

Após a escolha do instrumento a ser aplicado, 

foi definido em quais empresas o mesmo seria 

aplicado. A escolha foi efetuada aleatoriamente, 

levando em consideração apenas a utilização do 

RFID como critério de seleção.  

Em seguida foi realizado o primeiro contato, 

com quatorze organizações selecionadas, via 

correio eletrônico e ligações telefônicas. 

Inicialmente foi apresentado a elas, o objetivo do 

trabalho, a problemática do estudo, o convite para 

participar da pesquisa, juntamente com solicitação 

do contato de um dos responsáveis pelo setor que 

faz o uso do RFID.  

Depois de diversas tentativas, doze atores de 

seis organizações se prontificaram a colaborar 

com a pesquisa. Com a confirmação, foi enviado o 

questionário em formato eletrônico via e-mail 

para os atores indicados durante o contato inicial. 

Os mesmos responderam o questionário, e as 

respostas ficaram armazenadas na conta utilizada 

para a aplicação do questionário, na qual somente 

os pesquisadores do trabalho possuíam acesso. A 

conta foi criada gratuitamente na plataforma 

SurveyMonkey que é um software que possibilita a 

elaboração de questionários e pesquisas 

(SurveyMonkey, 2017). 

Com a coleta de dados, realizou-se a análise e 

interpretação dos mesmos. As respostas dos atores 

de cada instituição possibilitaram a construção de 

gráficos e tabelas, que permitiram uma melhor 

visualização do uso da tecnologia RFID. Com 

base nas respostas aos questionários, também foi 

possível apresentar uma discussão sobre o objeto 

de estudo, que é apresentada na conclusão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa identificou que a tecnologia 

RFID está sendo utilizada em organizações de 

grande porte que atuam em diferentes 

seguimentos. E elas estão localizadas em cinco 

estados distintos, sendo eles, Minas Gerais, São 

Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Como 

apresentado na Tabela 1, 50% dos respondentes 

atuam nos setores de transporte e armazenagem, 

indicando que todas as empresas pesquisadas 

atuam em pelo menos um desses segmentos. A 

Tabela 1 indica que há empresas que atuam em 

mais de um setor, por isso a soma das respostas 

ultrapassam 100%. 

 

Tabela 1. Área de atuação das organizações 

participantes da pesquisa 

Opções de 

resposta 
Respostas -- 

Produção 16,67% 2 

Armazenagem 50,00% 6 

Transporte 50,00% 6 

Varejo 33,33% 4 

Total de respostas 18 

Total de respondentes 12 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A pesquisa contou com doze respondentes de 

seis empresas distintas, sendo que três (25,00%) 

deles desempenham a função de supervisor, 

quatro (33,33%) atuam no nível gerencial e cinco 

(41,67%) atuam no nível de execução (Gráfico 1). 

Esperava-se que houvesse um maior número de 

respondentes, pois o questionário foi aplicado a 

diversas empresas, totalizando quatorze. 

 

Gráfico 1. Funções desempenhadas pelos 

respondentes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Com relação aos conhecimentos de informática 

(Gráfico 2), seis (50%) dos respondentes possuem 

conhecimento elevado em informática, quatro 

(33,33%) se avaliaram com conhecimento 

adequado para operar sistemas informatizados e 

apenas dois (16,67%) se consideram com nível 

baixo, ou seja, precisam de auxílio para operar 

sistemas informáticos. O Gráfico 2 se comparado 

com o Gráfico 1 apresentou resultados 

equivalentes, permitindo assim, analisar que os 
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respondentes com maior nível na hierarquia 

possui conhecimentos avançados em informática, 

pois as suas funções os exigem. 

 

Gráfico 2. Grau de conhecimento em informática 

dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O Gráfico 3 apresenta o resultado do 

questionamento efetuado pela preposição 

conhecimentos anteriores da tecnologia RFID. 

Observa-se que em todos os níveis houve o 

mesmo número de respondentes, provando que a 

tecnologia RFID está se consolidando no 

mercado, devido os investimentos em pesquisas, 

conforme relatam Kawano e Cugnasca (2014).  

 

Gráfico 3. Nível de conhecimentos anteriores da 

tecnologia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As proposições apresentadas foram utilizadas 

para verificar a capacidade dos respondentes, pois 

as próximas proposições exigem conhecimento 

técnico de informática e da tecnologia RFID. De 

acordo com Lakatos e Marconi (2010), o rigoroso 

controle na aplicação dos instrumentos de 

pesquisa é fator fundamental para evitar erros e 

inconsistência de dados. 

A Tabela 2 apresenta o grupo de proposições 

referentes ao nível de satisfação com a capacidade 

física dos componentes RFID. De acordo com as 

informações coletadas, entende-se que a maioria 

(mais de 50%) dos respondentes estão satisfeitos 

com os componentes da tecnologia. Isso indica 

que os componentes proporcionaram aos 

respondentes uma boa experiência de utilização e 

atenderam as expectativas dos mesmos. 
 

Tabela 2. Nível de aceitação da capacidade físicas 

dos componentes RFID 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com as informações da Tabela 3, os 

respondentes estão pouco insatisfeitos, pouco 

satisfeitos ou insatisfeitos, devido os altos custos 

com a compra dos itens necessários para a 

implantação da tecnologia RFID. A implantação 

de um sistema RFID é demorada, por isso os 

respondentes demostram a sua insatisfação com 

esse grupo de proposições. Essas respostas já 

eram esperadas, pois de acordo com Condeço 

(2015) e Norio (2015) os custos são as maiores 

limitações da tecnologia RFID. 

 

Tabela 3. Grupo de proposições referentes à 

implantação da tecnologia RFID 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As seis primeiras proposições da Tabela 4 

indicam que os respondentes estão satisfeitos ou 

muito satisfeitos, corroborando o que Condeço 

(2015) relata em seu trabalho, quando ele cita os 

benefícios e melhorias de processos com o uso do 

RFID. Das três últimas proposições desta tabela, a 

que mais se destacou foi a referente ao aumento 

nas receitas com 75,00% das respostas 

satisfatórias. Esse aumento foi alcançado, pois de 

acordo com Condeço (2015), o uso da tecnologia 

RFID reduz os custos com logística, diminui os 

investimentos em mão de obra, assim como as 

perdas de bens e materiais.  
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Os autores Holanda, Oliveira e Wanderley 

(2014) obtiveram resultados semelhantes aos 

obtidos neste trabalho, então, isso indica que o uso 

da tecnologia RFID pode colaborar no processo 

de gestão patrimonial do IFMG-SJE. 

 

Tabela 4. Os ganhos com a utilização da 

tecnologia RFID 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os entrevistados consideraram como 

indiferente, as duas proposições apresentadas na 

Tabela 6 que se referem a perdas e custos 

adicionais por falhas na operação de sistemas 

RFID. Estas respostas se acordam com a 

proposição “Aumento nas receitas” (Tabela 5), 

pois os respondentes estão satisfeitos com o 

aumento nos rendimentos, e isso indica que as 

falhas no sistema não acarretaram em prejuízos 

nos negócios e nem em gastos adicionais. 
 

Tabela 5. Perdas e custos adicionais por falhas na 

operação 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O avanço do computador pessoal foi 

primordial na expansão da utilização da 

tecnologia RFID que passou a ser utilizada e 

testada por grandes companhias conforme afirma 

Landt (2005), e por isso, essa pesquisa buscou 

verificar se os sistemas RFID utilizados pelas 

empresas investigadas estão sendo usados em 

processos únicos ou integrados. As informações 

do Gráfico 4 mostram que 83,00% dos 

respondentes trabalham em empresas que 

trabalham com sistemas RFID em processos 

integrados. 
 

 

Gráfico 4. Tipo de processo em que o sistema 

RFID é focado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os entrevistados estão satisfeitos com a 

tecnologia RFID, mas essa tecnologia é 

considerada importante por eles? As informações 

contidas no Gráfico 5 mostram que além de 

satisfeitos com a tecnologia em pauta, os 

respondentes a considera importante, pois o RFID 

possibilita melhorias na coleta de informações, 

rastreamento dos bens e materiais e reduz os erros 

e consequentemente, os prejuízos com perdas e 

extravios dos bens patrimoniais. 

 
Gráfico 5. Importância da tecnologia RFID 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

CONCLUSÕES 

A pesquisa constatou-se que as empresas da 

região de São João Evangelista-MG não fazem o 

uso da tecnologia RFID. Apesar de duas delas 

trabalhem com o desenvolvimento de software, ao 

serem questionadas, os responsáveis responderam 

que não desenvolvem sistemas baseados em RFID 

devido à falta de clientes nesta região. 

Após a coleta, análise e descrição dos dados, 

pôde-se perceber que as maiorias dos 

entrevistados estão satisfeitos com a tecnologia 

RFID, pois ela possui inúmeras vantagens 
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comprovadas que podem ser observadas na Tabela 

4 e citadas por Condeço (2015) em seu trabalho. 

Tais vantagens terão um impacto positivo no 

levantamento do inventário patrimonial do IFMG-

SJE, porém, para isso, de acordo com Francischini 

e Gurgel, (2004) apud Arins (2010), os 

responsáveis pelo setor devem usar a tecnologia 

corretamente. 

 Em contrapartida, o alto custo da tecnologia 

inviabiliza a implantação do RFID no IFMG-SJE 

no momento atual, por causa da grande recessão 

econômica enfrentada pelo Brasil nestes últimos 

anos. Contudo, espera-se que esse custo diminua e 

o Brasil volte a crescer economicamente, para que 

a instituição possa adotar o RFID para o maior e 

melhor controle de inventário patrimonial, 

diminuindo extravio e até mesmo perda de bens 

inventariados. 
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INTRODUÇÃO 

Existe uma infinidade de tipos de informações 

que são classificadas de diversas maneiras, dentre 

as quais podemos citar as informações 

geográficas, coletadas e utilizadas na maioria das 

aplicações atuais, de acordo com Zhang et al. 

(2010), cerca de 80% dos dados produzidos 

atualmente estão relacionados com informação 

espacial. Neste ponto, este trabalho se torna 

relevante tanto para empresas desenvolvedoras de 

software, que implementam técnicas para coleta 

de dados, como para outros seguimentos do 

mercado que tem como foco usar a tecnologia 

disponível. 

A oferta de dados geográficos na rede mundial 

de computadores implicou no surgimento de 

aplicações que disponibilizam aos usuários além 

da consulta, também a inserção de dados 

relacionados as suas áreas de conhecimento. Deste 

modo, viabilizou o compartilhamento e filtragem 

de informações que muitas vezes só era possível 

por meio de estudos específicos.    

Estas aplicações que permitem os usuários 

criarem conteúdos georreferenciados tem 

impactado positivamente sobre os sistemas de 

informação geográfica (SIG). Nesse cenário 

Goodchild (2007), destaca a crescente 

participação de voluntários em atividades de 

criação, edição e disseminação de dados 

georreferenciados. O próprio autor cunhou um 

termo para denominar esse tipo de iniciativa: 

Voluntereed Geographic Information (VGI), que 

tem como significado "o ato de criação de 

informação geográfica por um grande número de 

voluntários não treinados". Desta forma os 

usuários não são mais apenas consumidores, pois 

criam e colaboram com a informação.  

O VGI está sendo usado em diversos contextos 

que vão desde o monitoramento ambiental a 

problemas urbanos existentes. Considerando esta 

diversidade de possibilidades de uso, tem-se como 

objeto de estudo deste trabalho as nascentes de 

água. Entende-se por nascente o afloramento do 

lençol freático na superfície do solo, dando 

origem a uma fonte superficial de água como os 

cursos d`água (córregos, rios) ou acúmulos 

(represas e açudes).  

A água doce é considerada um dos recursos 

naturais mais importantes, pois satisfaz as 

necessidades básicas da população, dentre elas o 

saneamento básico, a produção de alimentos e a 

permanência dos ecossistemas. Esta importância, 

associada à possibilidade de sua escassez, faz com 

que a conservação e a recuperação das nascentes 

de água sejam instrumentos essenciais para a 

manutenção e qualidade de vida de todos, 

inclusive das futuras gerações em nosso planeta. 

Segundo Bosa (2008) a crise da água é resultado 

da ineficiência e falta de compromisso por parte 

da gestão pública e não necessariamente da sua 

escassez. 

Atualmente, um bilhão de pessoas não têm 

acesso à água potável (adequada para consumo), 

de acordo com relatório anual de 2014, da Food 

and Agriculture Organization (FAO), que se 

refere a um dos setores da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para alimentação e 

agricultura. O documento citado afirma ainda que 

a previsão para 2050 é o impedimento de acesso à 

água no conjunto de dois bilhões e quinhentos 

milhões de pessoas. 

A fim de contribuir com a temática em 

questão, este trabalho tem como objetivo 

apresentar um esquema conceitual para um 

sistema de coleta de informação voluntária 

referente às nascentes. Na proposta, o envio e 

visualização dos dados são realizados através de 

um sistema WEB. Neste, é possível que os dados 

sejam carregados automaticamente em um mapa.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 



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

05 a 09 de Junho de 2017. 

 106 

Para que, houvesse maior aplicabilidade do 

tema aqui exposto, optou-se pelo desenvolvimento 

de um sistema Web ao qual viesse a possuir 

dentre suas principais características o manuseio 

de informações geográficas através da inserção de 

dados de natureza voluntária. 

Este referido sistema possui como propósito 

realizar o levantamento das nascentes presentes no 

município de São João Evangelista - MG e região, 

de forma voluntária. Inicialmente, o sistema foi 

nomeado como “VGI Nascentes”, para escolha da 

nomeação levou-se em consideração as 

informações ali manuseadas. 

No município de São João Evangelista (ou 

região), percebe-se a fragilidade das nascentes. A 

falta de cuidados dos proprietários de terras e dos 

órgãos de gestão é que propiciam o cenário em 

que vivemos, já que a demanda por água só 

cresce. Esses cuidados vão desde o isolamento da 

área com a utilização de cercas para evitar a 

entrada de animais, respeitando-se a distância de 

50 metros em todo o entorno, bem como a 

preservação no interior da área cercada utilizando 

a vegetação apropriada. Diante do exposto, este 

trabalho visa expor as informações a respeito da 

situação das nascentes (georreferenciadas) por 

meio da divulgação das colaborações dos 

usuários, podendo contribuir no sentido de 

direcionar as ações dos órgãos de gestão, tanto 

para preservar, como para restaurar nascentes em 

via de extinção. 

O projeto conceitual “VGI Nascentes” foi 

desenvolvido baseado no aplicativo ClickOnMap, 

apresentado por De Souza et al. (2014). Este 

framework facilita o desenvolvimento de um 

sistema de colaboração voluntária, uma vez que, 

utilizando a API do Google Maps, possibilita que 

o usuário interaja com o mapa presente, e de 

forma simples realize a colaboração. Os dados 

coletados são enviados via página web, e 

posteriormente são disponibilizados para consulta 

no mapa da aplicação. 

Os passos para elaboração do projeto 

conceitual do “VGI Nascentes” estão 

apresentados na Figura 1. Onde consta a 

realização do levantamento bibliográfico referente 

aos assuntos relacionados. Posteriormente a 

geração de uma listagem de requisitos. Em 

paralelo a seleção da plataforma adequada. Enfim 

a construção do esquema e a apresentação do 

protótipo. 

 

  

Figura 1. Esquema geral das etapas do 

desenvolvimento 

 

Este trabalho combina dados provenientes de 

colaborações voluntárias, para assim fornecer 

informações que serão utilizadas para proteção, 

recuperação e conservação das nascentes. Ao 

qual, essa abordagem possui como público alvo a 

comunidade e órgãos públicos e privados 

interessados neste tema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta a tela inicial da aplicação, 

nesta página pode-se visualizar todas as 

colaborações efetuadas anteriormente, 

independente do autor. Logo ao clicar na 

colaboração é possível acessar informações da 

mesma. É importante ressaltar que o ClickOnMap 

reduziu bastante o esforço com programação, uma 

vez que já disponibilizou procedimentos de 

gravação das informações automaticamente. No 

entanto, foi necessário customizar, uma vez que 

esta aplicação vai atender uma área específica.  

Várias funcionalidades se mantiveram como é o 

caso do heatmap, que permitem visualizar os 

pontos como um mapa de calor, ao qual facilita a 

identificação dos locais com maior incidência de 

nascentes. É importante lembrar que está 

aplicação tem a restrição de estar conectada na 

Internet, isto para carregar o mapa. 
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Figura 2. Tela inicial do VGI Nascente 

 

Como apresentado acima o usuário pode 

acessar informações relacionadas às nascentes, 

porém, para que, possa ser realizada alguma 

colaboração é necessário que se realize o login 

e/ou cadastro. Atendendo estas condições, o 

sistema está pronto para receber a colaboração. 

Para que a colaboração seja efetivamente 

inserida o usuário deve selecionar a opção 

colaborar na parte superior esquerda da aplicação, 

como é mostrado na Figura 3, e em seguida 

marcar no mapa o local onde a nascente se 

encontra. Feito isso o sistema exibirá uma tela na 

qual serão requeridos os dados da colaboração 

(nascente).  

 
Figura 3. Tela com a opção de colaboração 

 

A tela de colaboração é composta por campos 

que identificam uma nascente, estes campos 

foram obtidos via consulta ao Instituto Estadual 

de Florestas (IEF), na cidade de São João 

Evangelista. Portanto, o preenchimento correto 

dos mesmos é importante para posterior tomada 

de decisão. A Figura 4 ilustra a estrutura da tela 

mencionada acima. 

 

 
Figura 4. Tela de preenchimento dos dados das 

nascentes 

 

Ao confirmar o preenchimento da tela 

mencionada na Figura 4, um ponto é gerado no 

mapa, indicando a localização da nascente. O 

sistema também possibilita a visualização do 

ranking de colaboradores com suas respectivas 

pontuações e níveis. A pontuação é alterada 

baseada em critério de colaborações realizadas. 

Em virtude da incerteza e da credibilidade das 

informações voluntárias, quando uma colaboração 

é adicionada é atribuída à mesma o status de em 

análise, ao qual pode ser consultado durante a 

visualização. O objetivo dessa atribuição é reduzir 

o número de informações falsas ou imprecisas. 

Posteriormente o administrador da plataforma 

pode aprová-la ou reprovar a colaboração.  

CONCLUSÕES 

O VGI tem se mostrado uma excelente 

ferramenta para coleta de informações. Sendo que, 

dentre suas principais vantagens pode-se citar a 

maior diversidade dos dados, coletados de forma 

voluntária por parte de seus usuários.  

O trabalho apresentado exibe com clareza a 

aplicação do VGI, permitindo o cadastro de 

nascentes por vários usuários em locais distintos e 

de forma simultânea. Tal sistema além de permitir 

que habitantes cadastrem suas nascentes também 

auxilia órgãos ambientais a tomar conhecimento 

das nascentes presentes em seus municípios. 

Sendo assim, contribui na conservação e 

preservação. 

Portanto, conclui-se que, informações 

geográficas coletadas de forma voluntária, têm 

excelentes resultados para mapear problemas 

ambientais, mais particularmente nascentes. E 
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deste modo, possibilita que grande quantidade de 

informações sejam coletadas. 
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INTRODUÇÃO 

O uso da tecnologia da informação (TI) nas 

escolas tem gerado questionamentos sobre a 

importância de sua aplicação, o desempenho 

obtido através do uso ou não da mesma, e a sua 

difusão como impulsionadora do desenvolvimento 

social e diminuição de desigualdades. É 

necessário pensar no uso das tecnologias como 

uma ferramenta de auxílio para a compreensão do 

passado, as informações do presente e recursos 

para o futuro. Segundo Wang (2006) apud Löbler 

et al. (2010), em um mundo marcado por rápidas 

e profundas transformações, estudos sobre a TI e a 

educação tornam-se fundamentais para 

compreender e acompanhar as novas demandas 

educacionais contemporâneas. 

Numa sociedade na qual a globalização exige 

cada dia mais conhecimento e informação é difícil 

imaginar a escola, distante do universo das 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). No estudo realizado por Löbler et al. 

(2010) confirma-se a posição de Hanson, Burton e 

Guam (2006), os quais afirmam que a inserção da 

tecnologia nas escolas proporciona a “abertura da 

mente” do aluno a partir do momento em que ele 

começa a aprender conceitos e técnicas novas, 

possibilitando o surgimento de boas 

oportunidades no futuro profissional. Neste 

mesmo sentido destacam que, devido à habilidade 

do computador de registrar e representar os 

processos estudados, este pode transformar-se em 

uma poderosa ferramenta motivadora ao aluno, 

pois chama a atenção ao fazê-lo interpretar tais 

processos gerando um aprendizado através da 

reflexão. 

O ato de criar ambientes diferenciados dentro 

das escolas precisa ser visto como uma forma de 

adequar as novas aprendizagens ao momento 

presente. O objetivo da introdução do computador 

na educação não deve ser o modismo ou estar 

atualizado com relação às inovações tecnológicas. 

No entanto, a mudança da regra educacional deve 

ser vista como algo que vai além da vontade 

política e econômica. Ela deve ser acompanhada 

da inclusão de ferramentas que permitem a 

implementação do paradigma construcionista. 

Equipar as escolas é necessário, mas nessa 

linha as autoras Schnell e Quartiero (2009) 

salientam que introduzir eficazmente as 

tecnologias da informação e comunicação na 

escola implica não só provisão massiva de 

computadores e acesso à internet como um 

reordenamento geral da ordem escolar 

(infraestrutura, administração, currículo, 

pedagogia) e formação (inicial e em serviço) dos 

professores como usuários competentes das 

chamadas TICs. 

Na informática educativa, o computador é 

utilizado como um instrumento auxiliar na 

construção do conhecimento. Ou seja, o 

computador, deve ser usado como um meio, que 

possibilite o desenvolvimento dos componentes 

curriculares. Dessa forma, o computador serve de 

apoio à aprendizagem tendo em vista que este 

apresenta inúmeras possibilidades pedagógicas, 

que necessitam de metodologias condizentes para 

que seu potencial seja explorado em sua 

totalidade.  

Para a implantação dos recursos tecnológicos 

de forma eficaz na educação são necessários 

quatro ingredientes básicos: o computador, o 

software educativo, o professor capacitado para 

usar o computador como meio educacional e o 

aluno, sendo que nenhum se sobressai ao outro. 

Percebe-se que o computador não é mais o 

instrumento que ensina o aprendiz, mas a 

ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, 

portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar 

executando uma tarefa por intermédio do 

computador. 

O aluno então torna-se um sujeito ativo no 

processo ensino-aprendizagem pois o aprender 

torna-se mais motivador e interessante. Quando a 

informática é aplicada a educação, explicita-se a 

construção de uma educação libertadora onde a 

aprendizagem faz-se mais significativa. 

A motivação inicial para a realização desta 

pesquisa surgiu a partir das seguintes 

problemáticas: por que os laboratórios de 
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informática não estão trabalhados nas escolas? 

Existe um trabalho pedagógico com a utilização 

do laboratório? Em que medida os professores das 

várias disciplinas do ensino fundamental e ensino 

médio aplicam a tecnologia nas suas aulas? 

A tecnologia precisa ser vista como um 

instrumento de auxílio na atividade educativa, e 

não como receita ou encaminhamento que deve 

ser seguido à risca para a solução de todos os 

problemas. Fazer o uso desta requer muito mais 

que estrutura física, exige formação, reflexão 

sobre a prática pedagógica e a definição de qual 

tipo de educação será trabalhada com o indivíduo. 

A escola, na sua concepção tradicional, não tem 

como assumir sozinha o papel de propulsora do 

desenvolvimento e do conhecimento.  

Faz-se necessário que novas formas de 

abordagem da difusão do saber sejam utilizadas 

para atender à forte demanda da sociedade atual, 

cujas perspectivas sociopolíticas, econômicas, 

pedagógicas e tecnológicas, entre outras, 

apresentam, por sua própria dinâmica, novos 

enfoques. 

Diante disso o presente projeto teve o objetivo 

viabilizar o uso dos laboratórios de informática 

nas escolas estaduais do município de 

Virginópolis/MG. Assim, capacitar os professores 

e colaborar com a melhoria do ensino-

aprendizagem do aluno com o uso da tecnologia, 

uma vez que o uso da tecnologia na educação 

pode oferecer ao indivíduo muitas possibilidades, 

além de permitir uma grande transformação 

pedagógica, o que faz com que o estudo se torne 

mais dinâmico ao facilitar uso de materiais e a 

comunicação entre alunos e professores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa teve caráter descritivo, pois 

realizou-se o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a 

interferência do pesquisador (LAKATOS; 

MARCONI, 2010). 

Diante do que foi exposto, este trabalho 

verificou como são utilizados nas escolas 

estaduais os computadores implantados pelo 

programa Proinfo, especificamente na Escola 

Estadual Nossa Senhora do Patrocínio localizada 

no município de Virginópolis/MG, a trinta 

quilômetros de São João Evangelista. Com base 

nas visitas realizadas na escola e consequente 

diálogo com os gestores da mesma, observou-se a 

carência não de recursos, mas sim da capacitação 

dos professores para uso efetivo dos 

equipamentos.  

A metodologia empregada consistiu em etapas 

e atividades. Primeiramente foi feita a verificação 

das ferramentas disponíveis no laboratório e início 

dos estudos para confecção de material para dar 

suporte à capacitação dos professores e instrução 

aos alunos. Em seguida, houve a divulgação do 

projeto na escola participante, bem como um 

momento de conversa com alunos e professores a 

fim de viabilizar o início das atividades do 

projeto. Após a divulgação do projeto, entrevistas 

com professores e alunos. 

Posteriormente os professores e alunos 

interessados foram cadastrados para aplicação de 

um teste para avaliar o nível de conhecimento dos 

mesmos quanto à utilização de um computador. 

Após isso, foram feitas pesquisas em busca de 

material para prática de atividades e início ao 

processo de acompanhamento da aprendizagem. 

Assim, elaborou-se o material para dar suporte às 

aulas e definiram-se horários para utilização do 

laboratório.  

Realizou-se a capacitação dos professores e 

dos alunos do ensino fundamental e ensino médio 

e dos alunos tutores.  

Foram realizadas atividades durante o período 

de férias da escola a fim de preparar um grupo de 

alunos para que, ao término do projeto, o 

laboratório pudesse continuar sendo utilizado sob 

o monitoramento desse grupo.  

Por fim, a finalização da capacitação dos 

alunos do ensino fundamental e ensino médio e 

assim fazer a análise dos resultados através do 

levantamento dos dados obtidos nas entrevistas e 

questionários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as etapas supracitadas foram cumpridas 

com êxito conforme estabelecido no projeto.  

Os resultados são apresentados em três etapas, 

sendo que a primeira refere-se à percepção dos 

alunos quanto ao uso dos laboratórios de 

informática bem como uso pessoal das 

tecnologias. A segunda mostra como o professor 

utiliza e percebe a relevância do laboratório de 

informática e dos recursos de tecnologia da 

informação. Já a terceira etapa representa o 

resultado de uma entrevista com a direção da 

escola a fim de avaliar e validar essa pesquisa. A 

Tabela 1 descreve os dados extraídos a partir de 

informações de cem alunos. 
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Tabela 1. Análise descritiva das percepções e 

características dos alunos 

Perguntas Respostas 

1) Possui computador em casa? 70% Sim 

2) Usa o computador da escola 

fora das aulas? 

40% 

Utilizam 

3) O curso foi relevante para seu 

aprendizado? 

85% Sim 

4) Você precisa de 

acompanhamento para usar o 

computador? 

13% Sim 

27% Às 

vezes 

5) Qual é a disciplina que mais 

utiliza o laboratório? 

39% Ciências 

23% 

Geografia 

 

6) A frequência do uso do 

laboratório de informática é 

suficiente? 

14% Sim 

77% Não 

 

A análise foi realizada com alunos do sexto 

ano do ensino fundamental ao terceiro ano do 

ensino médio. Observou-se que a maioria dos 

alunos tem computador em casa e que o tempo 

para realização das atividades e tarefas é razoável. 

Outra caraterística não visualizada na tabela, mas 

mencionada pelos alunos é o interesse nas redes 

sociais e jogos. 

A Tabela 2 mostra a percepção de dezesseis 

professores quanto ao uso da tecnologia da 

informação e as relações desta com o desempenho 

dos alunos e trabalho. 
 

Tabela 2. Análise descritiva com relação a 

percepção dos professores 

Afirmações Média Mediana 

1) O curso foi relevante para 

seu aprendizado. 

4,71 5 

2) É importante participar de 

cursos de capacitação em 

informática. 

4,19 5 

3) Fui preparado (a) para 

trabalhar com informática 

durante meu curso de 

2,25 2 

graduação. 

4) A direção incentiva o uso 

do laboratório de informática. 

4,17 4 

5) Sinto-me seguro(a) para 

trabalhar a disciplina no 

laboratório de informática. 

3,77 4 

6) Consigo manter controle 

dos alunos dentro do 

laboratório.  

3,75 4 

7) Percebo interesse dos 

alunos em usar o laboratório 

em minha disciplina. 

3,80 4 

8) Identifico melhora no 

comportamento dos alunos 

após a utilização do 

laboratório. 

3,10 3 

9) Percebo melhora no 

rendimento dos alunos que 

participaram do curso. 

3,89 4 

10) Incentivo seus alunos a 

utilizarem o computador na 

realização das tarefas. 

4,28 4 

 

O questionário entregue aos professores foi 

baseado na escala Likert de cinco pontos, variando 

de 1 para discordo totalmente e 5 para concordo 

totalmente. De forma geral, os professores 

concordam com as afirmações apresentadas. 

Importante ressaltar que alguns dos professores 

não tiveram contato com a informática na sala de 

aula durante a graduação, e a maioria deles relata 

que o tempo de uma aula (50 minutos) no 

laboratório é insuficiente. 

A fim de buscar mais respostas para ao 

questionamento levantado nessa pesquisa, foi 

realizada uma análise qualitativa através de uma 

entrevista com a direção da escola. O diretor 

comentou sobre o perfil dos alunos, estrutura dos 

laboratórios e dedicação dos professores. “Nós 

recebemos alunos das mais diversas localidades, 

tanto de escolas das comunidades rurais quanto de 

municípios vizinhos para o ensino fundamental e 

médio. É uma escola bastante plural e bem 

diversificada. Não é todo professor que está 

disposto a ir ao laboratório de informática. Tem 

professores que gostam que todos os alunos 

fiquem sentadinhos e quietinhos, quando ele 

pensa em levar a aula para o laboratório, ele 

lembra que tem que atravessar o corredor e passar 

na quadra de esportes, isso dá mais trabalho. Os 

professores acabam apresentando certa resistência 
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daquilo que foge do normal da sala de aula porque 

há muito desgaste. Eu percebo que os alunos 

querem usar o laboratório de informática e muitos 

deles reclamam e pedem aulas mais dinâmicas, 

pois a escola tem o data show e um laboratório 

bem montado com acesso à internet. Mesmo que 

tivéssemos uma pessoa responsável pela 

informática, acho que não resolveria, porque o 

problema está no professor que reclama que não 

ganha bem e por isso ele não tem obrigação de 

fazer além daquilo que é o exigido”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do desenvolvimento do projeto, 

embasado nas áreas de informática na educação e 

sistemas operacionais, os resultados obtidos 

abriram uma nova perspectiva sobre as 

tecnologias existentes no contexto educacional do 

Brasil atual e os problemas enfrentados pelos 

educadores quanto à utilização dos equipamentos.  

Conclui-se que, apesar das limitações inerentes 

ao estudo, o perfil do aluno, a motivação dos 

professores e a apreensão da ferramenta 

computador incorporada ao seu dia a dia podem 

ser favoráveis para um desempenho mais 

satisfatório dos alunos de uma escola pública. 
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